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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 دليل الهدف من هذا ال: 01.00

كفاءة في تنفيذ الرفع لوزارة االستثمار المقدمة في  واجراءات الخدماتمتطلبات  إلى توضيحيهدف هذا الدليل 

وجمهورها الستثمار وزارة ايهدف هذا الدليل لتوفير مرجعية لجميع منسوبي ما ك .بالعمالء خدمات بالجودة التي تليقال

وتوحيد آليات اجراءات الخدمات المقدمة  والوضوح في زيز الشفافيةتعيضمن  العالقة بمامن العمالء والجهات ذات 

 التنفيذ. 
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 مقدمة عن التراخيص واالستثمار :02.00

يص الجديدة إن إجراءات منح التراخ .الستثماروزارة ابكم في  مرحبا بكم في المملكة العربية السعودية وأهال وسهال

مبنية على أساس ثابت بأن المملكة العربية  تعديل التراخيص القائمة حاليا   راءات طلباتوإج لالستثمار في المملكة

في تنمية االقتصاد الوطني والتنمية  الجادة التي تسهم ايجابيا   وتمكين االستثماراتتسعى لجذب  السعودية

 بما فيها: ها المستدامة ل

 ة الصناعية.التقنية لطلبات الترخيص في االنشط وتوطين المعارفنقل  .1

 تنويع مصادر الدخل في المملكة. .2

 زيادة الصادرات. .3

 تنمية القوى البشرية السعودية. .4

 تعزيز تنافسية االقتصاد ومنتجاته في االسواق المحلية والعالمية. .5

 التنمية المتوازنة بين المناطق االدارية للمملكة. .6
 

الخبرة  االستثمار يتوفر لدى المتقدمين لهالبات بأن تكون كافة ط ترحب بكم متطلعةالستثمار وزارة اولذلك فإن 

 والتنظيمية لتفعيل االستثمار المراد في المملكة ملخصة في: والمقدرة الماليةة المميزة، عالميالاو المحلية 

 .والمواصفات العالميةطريقة االنتاج وفق أحدث المعايير  .1

 .وتدريب للسعوديينخطة توظيف  .2

المملكة  وتعزيز تنافسيةالنوعية  وتوطين الوظائفثمار ايجابيا في نقل التقنية بيان لكيفية اسهام هذا االست .3

 ق العالمية وكذلك زيادة الصادرات.في االسوا
 

الستثمارات ذات امختلفة للتطوير من جذب من خالل الفرص الاالستثمار على تحسين بيئة الستثمار وزارة اكما تعمل 

الستثمار وزارة امرونة في التعامالت بين المستثمرين و ورة تعطي سرعة وات الكترونية متطخدمالقيمة المضافة و

فة ذات العالقة وتقديم خدمات ما بعد الترخيص لفي اصدار التراخيص باإلضافة الى التنسيق مع الجهات الحكومية المخت

مكنكم الوصول اليها في و التي يللوزارة التابعة مراكز عالقات المستثمرين من قبل الجهات الحكومية الممثلة في 

 دليل.من هذا ال (12. 00)القسم رقم 

 وحاملي اإلقامة المميزة، لتسهيل دخول المنشآت االجنبية ذات القيمة المضافةالستثمار وزارة اتسعي كما 

طات المختلفة من خالل تأسيس لممارسة النشاتأسيس الشركات ل وإتاحة الفرصة كتشاف السوق السعوديال

 :ةالتاليقانونية الكيانات ال

 شركة ذات مسؤولية محدودة. .1

 شركة الشخص الواحد مسؤولية محدودة. .2

 شركة مساهمة. .3

 فرع شركة اجنبية. .4
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

ة مستدامة تتخذ من المملكة ونؤكد على ترحيبنا بشكل خاص بتلك االستثمارات التي تسعى لتأسيس كيانات متكامل 

. باإلضافة من هذا الدليل (1مرفق رقم )حسب  المستثناةماعدا تلك المحددة في القائمة المجاالت في كافة  ،لهامقرا  

االستثمارات في السعودية، نقدم لكم أدناه خطة اصدار التراخيص الحكومية ذات العالقة  ولتسهيل اعمالالى ذلك 

  :المنشأة االستثمارية ورحلة المستثمر لتأسيس

 

 ـ  األجنبية الشركات وفروع الشركات
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 : إصدار التراخيص03.00
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 الخدمي ترخيصال 03.01

 وصف الخدمة  

تقنية المعلومات، السممممياحة،  ،العليا االدارية )المقاوالت، االسممممتشممممارات :التالية نشممممطةاأليشمممممل الترخيص الخدمي 

، البحري والشمممحن الجوي للبضمممائع الشمممحنخدمات ، واالعالن، التعليم، الدعاية مينالتأ وإعادةالصمممحة، التأمين  التدريب،

 ...(الخ ،،والمناولة،التموين والتغذية، الخدمات المالية، خدمات الطيران خدمات تنظيم المعارض، 

 

 مستندات الخدمة 

صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد  وأصورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية،  .1

صممورة الهوية الوطنية إذا كان  وأيحمل جنسممية أحد دول مجلس التعاون الخليجي،  فرد() الشممركاء شممخص طبيعي

 التجاري صممورة السممجل وأإلثبات المهنة، مسممتخرج من نظام بأبشممرب مع ، أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية

 .اإلقامة المميزةإذا كان أحد الشركاء يحمل ، أو صورة اإلقامة المميزة السعودية للشركات

 طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.األجنبية سنة مالية للشركة  القوائم المالية ألخر .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في  (الشريك/الشركاءاجمالي نسبة )توافق  .1

 .من هذا الدليل (11.03) القسم رقم

 يعفى حاملي اإلقامة المميزة من المستندات أعاله. .2

فيلزم إيضمماح ذلك عند تعبئة بيانات الشممركاء اثناء السممتثمار وزارة افي حال كون أحد الشممركاء مرخص سممابقا  من  .3

   .تقديم الطلب االلكتروني

للشممركة مزاولة أي نشمماط متعلق بتقديم االسممتشممارات  في حال كون النشمماط المرخص له مقاوالت، فإنه ال يحق .4

 بأنواعها.

 :ي، فإنه يلزم التالنشاط صحيفي حال كون النشاط المرخص له  .5

 أن يكون الكيان القانوني شركة. -

 أن يكون لدى المنشأة الصحية اعتماد من منظمة صحية معترف بها. -

 .أن يكون لديها في بلد المنشأة خبرة ال تقل عن ثالث سنوات -
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 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال2000المقابل المالي إلصدار الترخيص ) سنوات. 5عن كل سنة بحد أقصى  سعودي 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

شمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية ومن ثم يطبق المقابل المالي ال السمممممتثمار،ابوزارة المسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدم ،تعتبر الخدمة ملغية

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية – الموقع االلكتروني

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل
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 الصناعي ترخيصال 03.02

  وصف الخدمة 

 .يليةوالصناعات التحو الثقيلة والخفيفة،الصناعات مثل التراخيص الصناعية  تقدم هذه الخدمة لجميع

 

 مستندات الخدمة 

صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد  .1

الشممركاء شممخص طبيعي )فرد( يحمل جنسممية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صممورة الهوية الوطنية إذا كان 

مسممتخرج من نظام بأبشممرب إلثبات المهنة، أو صممورة السممجل التجاري أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية، مع 

 اإلقامة المميزة.إذا كان أحد الشركاء يحمل ، أو صورة اإلقامة المميزة السعودية للشركات

 طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.األجنبية سنة مالية للشركة  القوائم المالية ألخر .2

 

 ةشروط وقيود الخدم 

فيلزم إيضمماح ذلك عند تعبئة بيانات الشممركاء اثناء السممتثمار وزارة افي حال كون أحد الشممركاء مرخص سممابقا  من  .1

 .تقديم الطلب االلكتروني

 يعفى حاملي اإلقامة المميزة من المستندات أعاله. .2

للحصممممممول على  ةوالصممممممناعة والثروة المعدنيالطاقة وزارة عبارة )على المرخص له مراجعة إلى الترخيص تضمممممماف  .3

 .البيئية(لألرصاد وحماية البيئة للحصول على الموافقة  والهيئة العامةالترخيص الصناعي، 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال2000المقابل المالي إلصدار الترخيص ) سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى  سعودي. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للح10000المقابل المالي ) صمممول على الخدمات من مراكز عالقات

ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية  السمممممتثمار،ابوزارة المسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدممة ملغية تعتبر الخد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/


Public /  متاح  ███  

 
  

8 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 مكتب علمي وفني ترخيص 03.03

  وصف الخدمة 

رغب في فتح مكتب وت ،بالمملكة موزع معتمدأو جنبية التي لديها وكيل سمممممعودي األ اتللشمممممركالخدمة هذه  متقد 

 .م الخدمات العلمية والفنية لوكالء وموزعي ومستهلكي منتجات الشركةقدي

 

 الخدمة مستندات 

 صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية. .1

 لمعتمدة للوكيل أو الموزع السعودي.صورة الوكالة ا .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

ي، مممممممكة وإعداد تقارير عن هذه الدراسة للمركز الرئيسة األسواق بالنسبة لنوع نشاط الشمممممممريجوز للمكتب دراس .1

 .ملخصا  سنويا  عن نشاطه الستثمارلوزارة اوعلى المكتب أن يقدم 

غير  أورة مممممممماستثماري في المملكة بطريقة مباش أوبنشاط تجاري القيام  أوُيحظر على المكتب تنفيذ أية عقود  .2

 .مباشرة، كما ُيحظر عليه تقاضي أية أتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال2000المقابل المالي إلصدار الترخيص ) سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى  سعودي. 

 ( ريال سمممعو10000المقابل المالي ) دي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات

ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية  السمممممتثمار،ابوزارة المسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  لسمممممداد خالل المدة عدم ا وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 ة للتقديم على عطاءات المشاريع الحكومية شهادة مؤقت 03.04

  وصف الخدمة  

للتقديم على منافسات المشاريع الحكومية، بإمكانها التقدم الستثمار وزارة االمنشآت التي ترغب بتأهيلها من قبل 

الوزراء وفقا لقرار مجلس قديم على عطاءات لمشمممماريع حكومية بطلب الحصممممول على شممممهادة مؤقتة تمكنها من الت

 .هم22/10/1435الصادر بتاريخ  (405) رقم

 

 مستندات الخدمة 

 صورة من السجل التجاري للمنشاة في بلدها األم مصدقة من السفارة السعودية. .1

تقديم القوائم المالية آلخر ثالث سنوات، بحيث تكون معدة من مكتب محاسبة قانوني معتمد دوليا على أن  .2

 ظات.يكون تقرير المراجعة خالي من المالح

تقديم شهادات اإلنجاز لثالثة مشاريع سبق وان نفذتها الشركة كمقاول رئيسي خالل السبع سنوات ماضية، تزيد  .3

قيمة كال  منها عن الحد االدنى من قيمة المشاريع المطلوبة للمقاولين المصنفين بالدرجة األولى المعتمد من 

 ودية.وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السع

 )سارية الصالحية(. 9001األيزو -تقديم صورة من شهادة إدارة الجودة  .4

 أو شهادات بديلة عنها )سارية الصالحية(. 14001األيزو  -تقديم صورة من شهادة اإلدارة البيئية .5

 )سارية الصالحية(. OSHAS 18001تقديم صورة من شهادة السالمة المهنية  .6

مات المقدمة، متضمنا  بأن الشخص الموّقع مفوض باتخاذ القرارات موضحا  به تقديم اقرار يؤكد موثوقية المعلو .7

 وسائل االتصال.

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .مدة الشهادة سنة واحدة فقط .1

 .سجل تجاري إصدارال تخول هذه الشهادة المنشأة  .2

خدمي ترخيص على ا حصممموله بعدال ال يحق لها تنفيذ العقد إالمنشمممأة  العقد الحكومي على ترسممميهفي حال تم  .3

ي واحد وفقا  لتنفيذ عقد حكومي/ شمممممبه حكوممؤقت من هذا الدليل، أو ترخيص  (03.01)حسمممممب الخدمة رقم 

 .من هذا الدليل (03.06)للخدمة رقم 

من خمسمائة  الشهادة أكثرسنوات السابقة لطلب  للثالثةلقوائم المالية طبقا  لالشمممممركة تكون إجمالي ايرادات  .4

 مليون ريال سعودي.

ركة حققت أرباحا  في ثالثة قوائم مالية من آخر خمس سممممنوات مالية سممممابقة لطلب الشممممهادة مممممممممممن تكون الشممممأ .5

 المؤقتة.

 الشهادة. يتم تصديق جميع المستندات المطلوبة من السفارة السعودية المتواجد بها طالب .6



Public /  متاح  ███  

 
  

10 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات اإللكترونية  –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/


Public /  متاح  ███   
  

11 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 العقاريترخيص ال 03.05

 ف الخدمة وص 

ثالثون  (30)لعقاري، على أال تقل تكلفة المشروع عن لتطوير امجال انشطة التي تشمل االستثمارات في هي األ

 مليون ريال سعودي أرضا وبناء  خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

 

 مستندات الخدمة 

السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد  صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة .1

الشممركاء شممخص طبيعي )فرد( يحمل جنسممية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صممورة الهوية الوطنية إذا كان 

أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية، مع مسممتخرج من نظام بأبشممرب إلثبات المهنة، أو صممورة السممجل التجاري 

 اإلقامة المميزة.إذا كان أحد الشركاء يحمل أو صورة اإلقامة المميزة  ،السعودية للشركات

 القوائم المالية ألخر سنة مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية. .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

المحددة بنوع النشاط في توافق اجمالي نسبة )الشريك/الشركاء( السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا  .1

 من هذا الدليل. (11.03)القسم رقم 

 يعفى حاملي اإلقامة المميزة من المستندات أعاله. .2

فيلزم إيضمماح ذلك عند تعبئة بيانات الشممركاء اثناء السممتثمار وزارة افي حال كون أحد الشممركاء مرخص سممابقا  من  .3

   .لب االلكترونيتقديم الط

في حال كون النشممممماط المرخص له يختص بمشممممماريع االسمممممتثمار العقاري، فان حد قيمة المشمممممروع الواحد المراد  .4

( ريال سممممعودي أرضمممما  وبناء  خارج نطاق الحرمين، وال يوجد حدود دنيا لرأس مال 30,000,000إنشمممماءه ال تقل عن )

 مشاريع االستثمار العقاري.

 

  للخدمةالمقابل المالي 

 ( ريال سعودي2000المقابل المالي إلصدار الترخيص )  سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

التالية ، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 
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 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 إصدار ترخيص مؤقت لتنفيذ عقد حكومي/ شبه حكومي واحد 03.06

   وصف الخدمة 

رخصة  وال تحملالحكومية عليها  ركات االجنبية التي ُيعتمد ترسية المشاريع الحكومية أو شبهتقدم هذه الخدمة للشمممم

بنشممممممماط ومجال العقد، حيث بإمكانها التقدم بطلب الحصممممممول على ترخيص مؤقت لتنفيذ العقد  أجنبياسممممممتثمار 

 الحكومي/ شبه حكومي ينتهي بنهاية العقد.

 

 مستندات الخدمة 

 صورة السجل التجاري للمنشاة في بلدها األم مصدقة من السفارة السعودية. .1

 موقع من الجهة المعنية على ان يتضمن مدة العقد. ب الترسية أو عقد تنفيذ المشروعصورة خطا .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال سعودي2000المقابل المالي إلصدار الترخيص ) عن كل سنة بحسب مدة العقد. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األ10000المقابل المالي ) ولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمبر الخدمة ملغية تعت

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 ترخيص التجاري  ال 03.07

 

لتسممممهيل دخول المنشممممآت االجنبية لممارسممممة نشمممماط  وسممممعي المملكةية األعمال التجارية في المملكة نظرا  ألهم

ركات ممممممم، فقد طرحت عدة خيارات للشوشروط محددةوفق ضوابط  السوق السعودي والتجزئة فيالتجارة في الجملة 

 االجنبية الطموحة وهي:

 من هذا الدليل. (03. 07. 01)حسب الخدمة رقم  ترخيص تجاري بشريك سعودي -1

 من هذا الدليل. (03. 07. 02)حسب الخدمة رقم % 100ترخيص تجاري أجنبي  -2
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 تجاري بشريك سعودي ترخيص 03. 07. 01

  وصف الخدمة 

 .مع شريك سعودي المملكة والتجزئة فية نشاط تجارة الجملة تقدم الخدمة للمنشآت االجنبية التي ترغب في ممارس

 

 مستندات الخدمة 

صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد  .1

ية إذا كان الشممركاء شممخص طبيعي )فرد( يحمل جنسممية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صممورة الهوية الوطن

أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية، مع مسممتخرج من نظام بأبشممرب إلثبات المهنة، أو صممورة السممجل التجاري 

 اإلقامة المميزة.إذا كان أحد الشركاء يحمل ، أو صورة اإلقامة المميزة السعودية للشركات

 قة من السفارة السعودية.طالبة الترخيص مصداألجنبية القوائم المالية ألخر سنة مالية للشركة  .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

حسممممب الحدود الدنيا ، %25ال تقل نسممممبه حصممممته بالشممممركة عن وجود شممممريك سممممعودي بالترخيص االسممممتثماري  .1

 من هذا الدليل. (11.03)المحددة بنوع النشاط في القسم رقم 

 ة من المستندات أعاله.يعفى حاملي اإلقامة المميز .2

فيلزم إيضمماح ذلك عند تعبئة بيانات الشممركاء اثناء السممتثمار وزارة افي حال كون أحد الشممركاء مرخص سممابقا  من  .3

  االلكتروني.تقديم الطلب 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال سعودي2000المقابل المالي إلصدار الترخيص )  سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المالي ) المقابل

ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية  السمممممتثمار،ابوزارة المسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حالالفاتورة،  يوم من تاريخ إصمممممدار 60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 %100تجاري أجنبي  ترخيص 03. 07. 02

  وصف الخدمة 

أو التجارة  المملكة والتجزئة فيفي ممارسة نشاط تجارة الجملة  والتي ترغب% 100تقدم الخدمة للمنشآت االجنبية 

 .االلكترونية

 

 مستندات الخدمة 

مصدقة من السفارة ية على األقل ( أسواق إقليمية أو عالم3في )اركة للمنشأة المش السجالت التجاريةصورة  .1

 .السعودية

 القوائم المالية ألخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية. .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .( أسواق إقليمية أو عالمية على األقل3تقتصر هذه الخدمة على الشركات األجنبية التي لها وجود في ) .1

فيلزم إيضمماح ذلك عند تعبئة بيانات الشممركاء اثناء السممتثمار وزارة امرخص سممابقا  من  في حال كون أحد الشممركاء .2

 االلكتروني.تقديم الطلب 

 : تلتزم الشركة بتحقيق المعايير التالية خالل السنوات الخمس األولى .3

 

  عية، ووضع والتنمية االجتما الموارد البشريةتلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة

 وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات االولى وضمان استمرارها.

 ( من الموظفين السعوديين سنويا.%30تلتزم الشركة بتدريب ) 

 تلتزم الشركة بأحد الخيارات التالية: .4

 

  مليون  30منها مليون ريال سعودي )يحتسب من ض 300: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ ال يقل عن 1الخيار

 ( سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص االستثماري.5( على مدى )-رأس المال النقدي للشركة -ريال 

  مليون  30مليون ريال سعودي )يحتسب من ضمنها  200: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ ال يقل عن 2الخيار

دأ من تاريخ الحصول على الترخيص االستثماري، ( سنوات تب5( على مدى )-رأس المال النقدي للشركة -ريال 

 باإلضافة الى تحقيق واحد او أكثر من المتطلبات التالية في خالل الخمس سنوات األولى:
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 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال سعودي 2000المقابل المالي إلصدار الترخيص ) سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليخ إصمممممدار الفاتورة، يوم من تار 60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم

 

 

 

 المعايير الحد األدنى

 التصنيع أو أكثر من منتجات الشركة الموزعة محليا يتم تصنيعها في المملكة ٪ ٣٠

 برامج البحوث والتطوير عات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكةأو اكثر من اجمالي المبي  ٪٥

 الخدمات اللوجستية والتوزيع تأسيس مركز لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 النقل  أنشطة ترخيص 03.08

  وصف الخدمة 

عدة  وتوفر المملكةالدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل العام في المملكة.  ركاتممممممممالخدمة للشتقدم هذه 

 يمكن االستثمار فيها في خدمات النقل العام وهما:  مجاالت

 

 من هذا الدليل. (03. 08. 01) المدن، حسب الخدمة رقم بالحافالت داخل العام خدمة إصدار ترخيص النقل  .1

من  (03. 08. 02)بواسمممطة القطارات المترو داخل المدن، حسمممب الخدمة رقم  العام خدمة إصمممدار ترخيص النقل  .2

 هذا الدليل.

 من هذا الدليل. (03. 08. 03البري، حسب الخدمة رقم  ) خيص األخرى في النقلاترالخدمة إصدار  .3
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  البري بالحافالت داخل المدن العام إصدار ترخيص النقل خدمة 03. 08. 01

  وصف الخدمة 

بواسطة الحافالت داخل المدن الدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل البري العام  الخدمة للشركاتتقدم هذه 

 في المملكة.

مستندات الخدمة 

ركاء ورأس المال، ونسبة كل مممممركة برغبتهم االستثمار في المملكة موضحا  به أسماء الشمممممقرار مجلس إدارة الش .1

 شريك، والنشاط، والموقع، وتعيين المدير العام وتحديد صالحياته مصدقا من السفارة السعودية.

 اري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية.صورة السجل التج .2

 تقديم ما يثبت االلتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية. .3

مع خطة  إثبات القدرة المالية على االستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، و يتناسب .4

 من هذا الدليل. (11.03)دة بنوع النشاط في القسم رقم و حسب رأس المال المحدالعمل المقدمة للمشروع، 

 

 شروط وقيود الخدمة 

اء( السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في متوافق اجمالي نسبة )الشريك/الشرك .1

 من هذا الدليل. (11.03)القسم رقم 

ريكة( للسنوات الثالث السابقة لمنح الترخيص مساويا أو يزيد ممممممممأن يكون متوسط ايرادات الشركة االجنبية )الش .2

 مليار ريال سعودي. 1.5يقل حجم أصولها عن  وأالمليار ريال سعودي.  3عن 

 األف عامل. 10عن االقل، وان ال يقل عامليها ان تكون الشركة االجنبية )الشريكة( مرخصة في دولتين على   .3

وزارة  حسممممممب ما هو متبع في وتشممممممغيل وصمممممميانة الحافالتأن يكون الحد األدنى لرأس المال المطلوب لتوريد  .4

 ( ريال سعودي.500,000لشركات قطاع الخدمات )الستثمار ا

ارسة نشاط النقل بمم رخصة وزارة النقل/هيئة النقل العام في حال وجود شريك سعودي، يشترط وجود .5

 .بالحافالت

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال سعودي2000المقابل المالي إلصدار الترخيص )  سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

م يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية ، ومن ثالسمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 
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 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –يقدم الطلب على الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 البري بواسطة القطارات المترو داخل المدن العام خدمة إصدار ترخيص النقل 03. 08. 02

  وصف الخدمة 

ارات المترو داخل طتقدم هذه الخدمة للشركات الدولية التي ترغب في تقديم خدمات النقل البري العام بواسطة الق

 المدن في المملكة.

 مستندات الخدمة 

ركاء ورأس المال، ونسبة كل مممممركة برغبتهم االستثمار في المملكة موضحا  به أسماء الشمممممقرار مجلس إدارة الش .1

 ، والنشاط، والموقع، وتعيين المدير العام وتحديد صالحياته مصدقا من السفارة السعودية.شريك

 صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية. .2

 تقديم ما يثبت االلتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية. .3

تناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، و يتناسب مع خطة إثبات القدرة المالية على االستثمار، بما ي .4

 من هذا الدليل. (11.03)العمل المقدمة للمشروع، و حسب رأس المال المحددة بنوع النشاط في القسم رقم 

 

 شروط وقيود الخدمة 

يين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في ك/الشركاء( السعودمتوافق اجمالي نسبة )الشري .1

 من هذا الدليل. (11.03)القسم رقم 

ركة االجنبية )الشريكة( للسنوات الثالث السابقة لمنح الترخيص مساويا أو يزيد ممممممممأن يكون متوسط ايرادات الش .2

 مليار ريال سعودي. 1.5يقل حجم أصولها عن  أالومليار ريال سعودي.  3عن 

 األف عامل. 15عن يقل عامليها  وأالان تكون الشركة االجنبية )الشريكة( مرخصة في دولتين على االقل،   .3

يانة الحافالتأن يكون الحد األدنى لرأس المال المطلوب لتوريد  .4 بوزارة حسمممممممب ما هو متبع  وتشممممممغيل وصمممممم

 ( ريال سعودي.500,000دمات )لشركات قطاع الخالستثمار ا

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال سعودي2000المقابل المالي إلصدار الترخيص )  سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

بق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية ، ومن ثم يطالسمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة أخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 
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 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –يقدم الطلب على الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 خيص األخرى في النقل البرياترالخدمة إصدار  03. 08. 03

  وصف الخدمة 

، في %100للمنشآت االجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة النقل البري في المملكة وبنسبة تقدم الخدمة 

 :االنشطة التالية

  "الخاصة –األجرة بالعامة  -

  "المواد –المعلمات  –السياحي  –لنقل بالمدرسي ا -

  نقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة -

 نقل الركاب بالحافالت إلى خارج المملكة -

 وجيه مركبات األجرةت -

 وسطاء الشحن –وسطاء تأجير السيارات  –الحافالت  –الشاحنات  –تأجير السيارات  -

 

  مستندات الخدمة 

صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد  .1

س التعاون الخليجي، أو صممورة الهوية الوطنية إذا كان الشممركاء شممخص طبيعي )فرد( يحمل جنسممية أحد دول مجل

أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية، مع مسممتخرج من نظام بأبشممرب إلثبات المهنة، أو صممورة السممجل التجاري 

 اإلقامة المميزة.إذا كان أحد الشركاء يحمل ، أو صورة اإلقامة المميزة السعودية للشركات

 مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.القوائم المالية ألخر سنة  .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

 أن يكون متواجد في ثالثة أسواق دولية لنفس النشاط الذي يرغب مزاولته. .1

 يعفى حاملي اإلقامة المميزة من المستندات أعاله. .2

ي بلده األصلي، وأن تكون المنشأة من سنوات ف 10ى على مزاولته لنفس النشاط أكثر من مممممأن يكون قد مض .3

 المنشآت التي تقدم خدمة نوعية مميزة في مجال النقل البري وذلك بعد تقييم هيئة النقل العام لها. 

 مليون ريال. 10أال يقل رأسماله في مزاولة النشاط الذي يرغب مزاولته عن  .4

الموارد يير ونسمممب التوطين المعتمدة من وزارة االلتزام بتطبيق كافة االلتزامات المنظمة للنشممماط بما فيها معا .5

 والتنمية االجتماعية ووضع آلية لذلك. البشرية

تسممممممتثنى المنشمممممممأة التي تعتمممد على تقممديم الخممدمممة من خالل القنوات التقنيممة بشممممممكممل كممامممل من تطبيق  .6

 االشتراطات الواردة أعاله.

وسممطاء الشممحن ب  –وسممطاء تأجير السمميارات  –الحافالت  –الشمماحنات  –في حال كون نشمماط التأجير ب السمميارات  .7

 بدون سائق، تستثنى المنشأة من تطبيق االشتراطات الواردة أعاله.
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 المقابل المالي للخدمة

 ( ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 2000المقابل المالي إلصدار الترخيص )سنوات. 5 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للح10000المقابل المالي ) صمممول على الخدمات من مراكز عالقات

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  يوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة، وفي حال عدم السمممممداد خالل المدة  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 مة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.تعتبر الخد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 الهندسية    الترخيص االستشاري للمكاتب  03.09

  وصف الخدمة 

تقدم هذه الخدمة للشممممممممركات األجنبية التي ترغب في تقديم خدمة االستشارات الهندسية داخل المملكة وبنسبة 

 %.100تملك 

 

 مستندات الخدمة 

دول على االقل في المجال نفسه للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة  4صورة السجالت التجارية في  .1

 السعودية.

 قوائم المالية ألخر سنة مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.ال .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

 دول على األقل في المجال نفسه. 4أو أحد الشركات التابعة لها مرخصة في  أن تكون الشركة االجنبية .1

 سنوات. 10أن تكون للشركة خبرة ال تقل عن  .2

 

  المالي للخدمةالمقابل 

 ( ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 2000المقابل المالي إلصدار الترخيص )سنوات. 5 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

لسمممممنوات التالية المسمممممتثمرين بوزارة االسمممممتثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في ا

 ( ريال سعودي عن كل سنة.60000)

  يوم من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خالل المدة تعتبر  60مدة سداد المقابل المالي للخدمة

 الخدمة ملغية ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 ة.بوابة الخدمات االلكتروني –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يوم عمل واحد.
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 الريادية خيصاترال 03.10

  وصف الخدمة 

تقدم الخدمة لرواد األعمال الذين يرغبون في تأسيس شركات تقنية او ابتكارية او متميزة ناشئة قابلة للتوسع والنمو 

 .جهات داعمه معتمدة من الوزارة هالتقديم منتج أو خدمة بشكل أفضل ومختلف في السوق السعودي ولدي

 

 مستندات الخدمة 

له وتحديد  والجهة الراعيةموضحا  به نوعية االختراع  الترخيص،قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم في الحصول على  .1

يحمل جنسية أحد دول مجلس  )فرد( صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعيالصالحيات. و

وجواز السفر االقامة /ليجي، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية التعاون الخ

  لطالب الترخيص.

حاضنات سعودية معتمدة أو جامعات المشرفة )من الجهة  أو اثبات اعتماد المشروع اب دعمطالحصول على خ .2

وبيانات الملكية وبيانات االتصال للجهة على ان يتضمن الخطاب اسم المشروع والنشاط المطلوب  أعمال(

 .المشرفة

 

 شروط وقيود الخدمة 

فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء اثناء الستثمار وزارة افي حال كون أحد الشركاء مرخص سابقا  من  .1

 تقديم الطلب االلكتروني.

 .أعمالحاضنات أو ة معتمدة جامعات سعوديمدعومة من لألعمال الريادية يجب أن تكون طلبات ترخيص  .2

اب عدم ممانعة من الكفيل في حال كون صاحب الطلب من األفراد المقيمين بالمملكة، يجب تقديم خط .3

 .السعودي

 .بموافقة الجهة المشرفة سنويا  للخمس سنوات األولى ويجددمدة الترخيص الريادي سنة واحدة  .4

 

 المقابل المالي للخدمة 

 عن كل سنة. ( ريال سعودي2,000لترخيص )المقابل المالي إلصدار ا 

  يتم دفعه بعد الستثمار بوزارة امراكز عالقات المستثمرين المقابل المالي نظير الحصول على الخدمات من

 الريادي.الترخيص المنشأة خالف فئة  علىانتهاء السنة الخامسة، بناء  

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حالتورة، يوم من تاريخ إصمممممدار الفا 60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 
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 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .دواح عمل يوم
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 ةالترخيص االستشاري لمكاتب االتصال االقتصادية والفني 103.1

  وصف الخدمة 

 للدول الراغبة في الحصول على الترخيص. والفنية التابعةتقدم الخدمة للمكاتب االقتصادية  

 

 مستندات الخدمة 

الحكومية أو المؤسسات المعنية بفتح مكتب اتصال  من الوزارات أو المؤسساتالستثمار وزارة اقرار موجه الى  .1

 المملكة. وفني فياقتصادي 

بطلب الحصول على ترخيص مكتب االتصال االقتصادي الستثمار وزارة اموجه الى  وزارة الخارجيةتقديم خطاب من  .2

 خطة عمل تفصيلية عن النشاطات والخدمات المطلوب تقديمها داخل المملكة.يتضمن  والفني

 

 ط وقيود الخدمةشرو 

الدراسة للمؤسسات المعنية في الدولة الراغبة في  تقارير عن هذهاليجوز للمكتب دراسة األسواق وإعداد  .1

 ملخصا  سنويا  عن نشاطه.الستثمار وزارة ايقدم ل الحصول على الترخيص، وعلى المكتب أن

في المملكة بطريقة مباشرة أو غير  ُيحظر على المكتب تنفيذ أية عقود أو القيام بنشاط تجاري أو استثماري .2

 ة.مباشر

 .المكتب يخرج عن الغرض المرخص بهالغاء الترخيص أو عدم تجديده متى ما راءت أن دور الستثمار لوزارة ايحق  .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال سعودي 2000المقابل المالي إلصدار الترخيص ) سنوات 5عن كل سنة بحد أقصى. 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000) المقابل المالي

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  عدم السداد خالل المدة تعتبر  وفي حالرة، يوم من تاريخ إصدار الفاتو 60مدة سداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمالخدمة ملغية 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 وكالء االستقدام وتأجير خدمات العمالة المنزليةنشاط ترخيص  23.10

  وصف الخدمة 

 ووكاالت التشغيلتقدم الخدمة للمنشآت االجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة خدمات استقدام العمالة المنزلية 

 المؤقت للخدمات المنزلية في المملكة.

 

 مستندات الخدمة 

أة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد صورة السجل التجاري للمنش .1

الشممركاء شممخص طبيعي )فرد( يحمل جنسممية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صممورة الهوية الوطنية إذا كان 

جل التجاري أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية، مع مسممتخرج من نظام بأبشممرب إلثبات المهنة، أو صممورة السمم

 اإلقامة المميزة.إذا كان أحد الشركاء يحمل ، أو صورة اإلقامة المميزة السعودية للشركات

 سنوات مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية. 3القوائم المالية ألخر  .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء اثناء الستثمار ة اوزارفي حال كون أحد الشركاء مرخص سابقا  من  .1

 تقديم الطلب االلكتروني.

 .للممارسة نشاط االستقدام سنوات على األقل 3أن يكون مضى على السجل التجاري للمنشأة طالبة الترخيص  .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ( ريال سعودي عن كل2000المقابل المالي إلصدار الترخيص )  سنوات. 5سنة بحد أقصى 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخد10000المقابل المالي ) مات من مراكز عالقات

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

 يوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة، وفي حال عدم السمممممداد خالل المدة  60ي للخدمة مدة سمممممداد المقابل المال

 تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 المتوقع لتنفيذ الخدمة الوقت 

 .واحد عمل يوم
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 مرئية صوتية والالمواد ال نشاط ترخيص 303.1

 وصف الخدمة 

 .ممارسة األنشطة اإلعالمية الصوتية والمرئيةتقدم الخدمة للمنشآت التي ترغب ب

 

 مستندات الخدمة 

الهوية الوطنية إذا كان أحد صورة السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة  .1

الشممركاء شممخص طبيعي )فرد( يحمل جنسممية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صممورة الهوية الوطنية إذا كان 

أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية، مع مسممتخرج من نظام بأبشممرب إلثبات المهنة، أو صممورة السممجل التجاري 

 اإلقامة المميزة.إذا كان أحد الشركاء يحمل مميزة ، أو صورة اإلقامة الالسعودية للشركات

 القوائم المالية ألخر سنة مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية. .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

روني فيلزم إيضممماح ذلك عند تعبئة الطلب االلكتالسمممتثمار وزارة افي حال كون أحد الشمممركاء مرخص سمممابقا  من  .1

 في الخانة المخصصة لذلك.

 يعفى حاملي اإلقامة المميزة من المستندات أعاله. .2

الموارد  االلتزام بتطبيق كافة االلتزامات المنظمة للنشمماط بما فيها معايير ونسممب التوطين المعتمدة من وزارة .3

 والتنمية االجتماعية. البشرية

 

 المقابل المالي للخدمة 

 سنوات. 5( ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 2000ترخيص )المقابل المالي إلصدار ال 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .ل سنةعن ك ( ريال سعودي60000)

  يوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة، وفي حال عدم السمممممداد خالل المدة  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.

 

  مكان التقديم على الخدمة 

 الخدمات االلكترونية.بوابة  –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 المطبوعات والنشر أنشطةترخيص  403.1

 وصف الخدمة 

 .تقدم الخدمة للمنشآت التي ترغب بممارسة أنشطة محددة في مجال المطبوعات والنشر )المكتبات، التوزيع(
 

 مستندات الخدمة 

المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد صورة السجل التجاري للمنشأة  .1

الشممركاء شممخص طبيعي )فرد( يحمل جنسممية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، أو صممورة الهوية الوطنية إذا كان 

التجاري أحد الشممركاء يحمل الجنسممية السممعودية، مع مسممتخرج من نظام بأبشممرب إلثبات المهنة، أو صممورة السممجل 

 اإلقامة المميزة.إذا كان أحد الشركاء يحمل ، أو صورة اإلقامة المميزة السعودية للشركات

 .سنوات مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية 3القوائم المالية ألخر  .2

ي المجال نفسه مصدقة من السفارة فروع دوليه على االقل تابعة للمنشأة ف 3صورة من السجالت التجارية لم  .3

 .السعودية
 

  شروط وقيود الخدمة 

فيلزم إيضممماح ذلك عند تعبئة الطلب االلكتروني السمممتثمار وزارة افي حال كون أحد الشمممركاء مرخص سمممابقا  من  .1

 في الخانة المخصصة لذلك.

الموارد طين المعتمدة من وزارة االلتزام بتطبيق كافة االلتزامات المنظمة للنشاط بما فيها معايير ونسب التو .2

 والتنمية االجتماعية. البشرية

 دول على األقل في نفس المجال المراد الترخيص له. 3أن تكون الشركة االجنبية مرخصة في  .3

 سنوات في نفس المجال المراد الترخيص له. 3أن تكون للشركة خبرة ال تقل عن  .4
 

 المقابل المالي للخدمة 

 سنوات. 5( ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 2000ار الترخيص )المقابل المالي إلصد 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ( ريال سعودي60000)

  يوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة، وفي حال عدم السمممممداد خالل المدة  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.
 

  مكان التقديم على الخدمة 

 وابة الخدمات االلكترونية.ب –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 المهني بشريك سعوديترخيص ال 503.1

 وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للشمركات األجنبية التي ترغب في ممارسة أنشطة مهنية في المملكة مع شريك سعودي.

 

 مستندات الخدمة 

 للشركاء المهنيين:

 

على ان يوضح السجل التجاري )المشاركة مصدقة من السفارة السعودية  األجنبيةل التجاري للمنشأة صورة السج .1

 .النشاط المهني للشركة(

حال  يالسعودية )فالقوائم المالية ألخر سنة مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة  .2

 وزارة التجارة.(عدم وجود سجل تجاري بنشاط مهني سابق مرخص من 

صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخص طبيعي )فرد( يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي،  .3

مع مستخرج من نظام بأبشرب إلثبات  أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية

 جهة صاحبة االختصاص بالمملكة.المهنة. ونسخة من الرخصة المهنية لكل شريك من ال
 

 للشركاء الغير المهنيين:

المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا األجنبية صورة السجل التجاري للمنشأة  .1

أو صورة الهوية الوطنية كان أحد الشركاء شخص طبيعي )فرد( يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، 

السعودية، أو صورة اإلقامة  للشركات التجاريأو صورة السجل  أحد الشركاء يحمل الجنسية السعودية إذا كان

 المميزة إذا كان أحد الشركاء يحمل اإلقامة المميزة.

 القوائم المالية ألخر سنة مالية للشركة األجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية. .2

 

 

 شروط وقيود الخدمة  

حسب الحدود ، %25بالترخيص االستثماري ال تقل نسبه حصته بالشركة عن  مرخص مهنيا   وجود شريك سعودي .1

 .من هذا الدليل (11.03)رقم الدنيا المحددة بنوع النشاط في القسم 

شركات غير ال المميزة أواإلقامة  أو حاملي ياو خليج كان سعودي حصص غير المهنيين سوأ نسبةان ال تتجاوز  .2

 .%30عن  ةالمهني

أن تكون الشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة ذات سمعة متميزة في مجال المهنة  .3

 الحرة.

على أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل  .4

ترخيص لممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المختصة في موطن الشركة المهنية غير 

 السعودية أو في موطنه، وذلك في كل مهنة حرة تشترة أو تساهم فيها الشركة المهنية.
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 تدريب السعوديين فيها.أن تقدم الشركة المهنية غير السعودية الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية و .5

 الحصول على موافقات الجهة المختصة في المملكة في األحوال التي يلزم فيها ذلك. .6

اثناء  الشركاء بيانات تعبئة عند ذلك إيضاح فيلزم االستثمار وزارة من سابقا   مرخص الشركاء أحد كون حال في .7

 االلكتروني. الطلب تقديم

 

 المقابل المالي للخدمة 

 سنوات. 5( ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 2000لمالي إلصدار الترخيص )المقابل ا 

 ( ريال سمممعودي الشمممتراة السمممنة األولى للحصمممول على الخدمات من مراكز عالقات 10000المقابل المالي )

، ومن ثم يطبق المقابل المالي الشمممممتراة الخدمات في السمممممنوات التالية السمممممتثماربوزارة االمسمممممتثمرين 

 .عن كل سنة ريال سعودي( 60000)

  يوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة، وفي حال عدم السمممممداد خالل المدة  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.

 
 

  مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –لكتروني الموقع اال

 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 : تعديل التراخيص04.00
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 خروج أو دخول شركاء آخرين أو التعديل على الحصص  04.01

  وصف الخدمة 

هذه الخدمة تقدم للشممممركات التي ترغب في تعديل الحصممممص بين الشممممركاء أو دخول أو خروج شممممركاء أخرين بموجب 

 .ية موثقة بينهماتفاق

 

 مستندات الخدمة 

 :شركاء )مستثمر جديد/ شركة جديدة(في حال دخول 

( 03.00في القسم ) مستندات الشريك/الشركاء الجدد حسب شروط إصدار الترخيص االستثماري الواردة     .1

 .من هذا الدليل

 

 (:وزارة االستثمارشركات مرخصة من ) دخول شركاءفي حال 

 .في حال مرور سنه على اصدار الترخيص جاريصورة السجل الت .1

 

 شروط وقيود الخدمة 

توافق اجمالي نسبة )الشريممممممممك/الشركاء( السعوديين و رأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط  .1

 من هذا الدليل.( 11.03)في القسم رقم 

يوم من تاريخ تعديل الترخيص  30ات تعديل قرار الشممممممركاء وقيد السممممممجل التجاري خالل تلتزم المنشمممممممأة بإجراء .2

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابقالستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

ناء اء اثفيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركالستثمار وزارة افي حال كون أحد الشركاء مرخص سابقا  من  .3

 .تقديم الطلب االلكتروني

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 بإحالل الورثةة تعديل الملكي 02.04

  وصف الخدمة 

أحد الشممممممركاء فيها ويرغبون بتعديل  وتوفى السممممممتثمار،وزارة انشممممممآت التي لديها ترخيص من تقدم هذه الخدمة للم

  .الحصص للورثة

 

 مستندات الخدمة 

 بالتعديل المطلوب. خطاب الشركة أو المؤسسة أو من في حكمهما .1

 ة للسعوديين باإلضافة إلى جواز السفر واإلقامة لألجانب.هوية الورثة مع صورة بطاقة العائلصورة  .2

النسب  ا  بهومحدد خطاب صادر عن المحكمة أو مكتب محاماة معتمد يبين النصاب الشرعي للورثة وكيفية توزيعه .3

 .لحصص الورثة بالمشاءة المئوية

 

 شروط وقيود الخدمة 

الترخيص يوم من تاريخ تعديل  30ل التجاري خالل اء وقيد السممممجمممممممممممتلتزم المنشممممأة بإجراءات تعديل قرار الشممممرك .1

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.الستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –تروني الموقع االلك

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 مركز تسويق أوفتح فروع  03.04

  وصف الخدمة 

 بنفس النشمممماط فروع لهاوترغب بافتتاح  السممممتثمار،وزارة امن لديها ترخيص التي  كافة للمنشممممآتتقدم هذه الخدمة 

 .نتجاتهارغب في افتتاح مراكز لتسويق مي تالت وللمنشآت الصناعية

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 االلكتروني. الستثماروزارة اتحديث البيانات الحكومية للمنشأة في نظام  .1

الواحد ويسمح بإعادة  الطلبمراكز تسويق كحد أقصى للمشاريع الصناعية في  5يحق للمنشأة الواحدة فتح  .2

 خرى بعد إتمام عملية السداد.أالطلب مرة 

الترخيص يوم من تاريخ تعديل  30تلتزم المنشمممممممأة بإجراءات تعديل قرار الشممممممركاء وقيد السممممممجل التجاري خالل  .3

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق. الستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 ديم على الخدمةمكان التق 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .فوري

 

  

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/


Public /  متاح  ███  

 
  

38 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 مراكز تسويق أوإغالق فروع  04.04

  وصف الخدمة 

 .وترغب بإغالقهاالستثمار وزارة امرخصه من  سويقمراكز ت أولديها فروع  للمنشآت التيهذه الخدمة تقدم 

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 االلكتروني.الستثمار وزارة اتحديث البيانات الحكومية للمنشأة في نظام  .1

 تلتزم المنشأة بشطب السجل التجاري للفرع قبل التقديم على الخدمة. .2

الترخيص يوم من تاريخ تعديل  30ر الشممممممركاء وقيد السممممممجل التجاري خالل تلتزم المنشمممممممأة بإجراءات تعديل قرا .3

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق. الستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .فوري
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 تعديل أو إضافة أو حذف نشاط أو منتجات للمشاريع )الخدمية / الصناعية( .0504

  وصف الخدمة 

وترغب بتعديل النشاط أو المنتجات إما  الستثمار،وزارة اتقدم هذه الخدمة للمنشآت الخدمية والصناعية المرخصة من 

 باإلضافة أو الحذف.

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

توافق اجمالي نسبة )الشريك/الشركاء( السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في  .1

 من هذا الدليل. (11.03)القسم رقم 

القسم رقم  الموضحة فيلألنشطة  اشتراطات وفقاتحقيق  اضافته يتطلبفي حال كون النشاط المطلوب  .2

 .هذا الدليل فيلزم ارفاق ما يفيد بتحقيق تلك االشتراطات  يف (03.00)

 الترخيصيوم من تاريخ تعديل  30يد السجل التجاري خالل تلتزم المنشأة بإجراءات تعديل قرار الشركاء وق .3

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.الستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –ع االلكتروني الموق

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 تخفيض رأس المال 06.04

  وصف الخدمة 

وترغب بتخفيض رأس المال، أو اجمالي التمويل للترخيص الستثمار وزارة اتقدم هذه الخدمة للمنشآت المرخصة من 

 الصناعي.

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

توافق اجمالي نسبة )الشريك/الشركاء( السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في  .1

 من هذا الدليل. (11.03) القسم رقم

يوم من تاريخ تعديل الترخيص  60التجاري خالل تلتزم المنشأة بإجراءات تعديل قرار الشركاء وقيد السجل  .2

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابقالستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –ني الموقع االلكترو

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 زيادة رأس المال 07.04

  وصف الخدمة 

وترغب بزيادة رأس المال، أو اجمالي التمويل للترخيص السممممتثمار وزارة اتقدم هذه الخدمة للمنشممممآت المرخصممممة من 

 الصناعي.

 

 مستندات الخدمة 

 دال يوج

 

 شروط وقيود الخدمة 

الترخيص يوم من تاريخ تعديل  30تلتزم المنشمممممممأة بإجراءات تعديل قرار الشممممممركاء وقيد السممممممجل التجاري خالل  .1

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابقالستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

  الخدمةمكان التقديم على 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 فوري.
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 رفع القوى العاملة للمشاريع الصناعية .0804

  وصف الخدمة 

وترغب برفع اجمالي القوى العاملة في الترخيص الستثمار ارة اوزتقدم هذه الخدمة للمنشآت الصناعية المرخصة من 

 الصناعي.

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 االلكتروني. الستثماروزارة اتحديث البيانات الحكومية للمنشأة في نظام  .1

الترخيص تاريخ تعديل  يوم من 30تلتزم المنشمممممممأة بإجراءات تعديل قرار الشممممممركاء وقيد السممممممجل التجاري خالل  .2

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق. الستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 اللكترونية.بوابة الخدمات ا –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .فوري
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 تعديل موقع 09.04

   وصف الخدمة 

 وترغب بنقل موقع المنشأة إلى مدينة اخرى. الستثمار وزارة اتقدم هذه الخدمة للمنشآت المرخصة من 

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

الترخيص  يوم من تاريخ تعديل 30قرار الشركاء وقيد السجل التجاري خالل تلتزم المنشأة بإجراءات تعديل  .1

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابقالستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 فوري.
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 الشركاء أحدللشركة أو  تعديل االسم التجاري 10.04

  وصف الخدمة 

في  هل، وترغب بتعديواالسممممممتثمارعلى اسممممممم تجاري من قبل وزارة التجارة حصمممممملت هذه الخدمة ألي منشممممممأة تقدم 

 ، أو ترغب بتعديل االسم التجاري للشريك في بلده.الترخيص االستثماري

 

 مستندات الخدمة 

مصدقا   اسم الشريك /خطاب المؤسسة/ قرار الشركاء، بطلب تعديل مسمى الشركة أو المؤسسة الشريكة .1

 .من الغرفة التجارية

من ( 10.01.01)وفقا  للخدمة رقم  ي للشركةصورة حجز االسم التجاري في حالة الرغبة بالحصول على اسم تجار .2

 األم. افي بلدهأو اسم الشريك   الشركةسم ا شهادة تغيير /هذا الدليل، أو صورة السجل التجاري

 شروط وقيود الخدمة 

يوم من تاريخ تعديل الترخيص  30تلتزم المنشمممممممأة بإجراءات تعديل قرار الشممممممركاء وقيد السممممممجل التجاري خالل  .1

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.الستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .مات االلكترونيةبوابة الخد –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 والفنيةرفع القوى العاملة للمكاتب العلمية  11.04

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة ألي منشأة لديها ترخيص مكتب علمي وفني وترغب في رفع القوى العاملة.

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 خدمةشروط وقيود ال 

االلتزام بدراسة األسواق بالنسبة لنوع نشاط الشركة وإعداد تقارير عن هذه الدراسة للمركز الرئيسي وعلى  .1

 ملخصا  سنويا  عن نشاطه.الستثمار لوزارة االمكتب أن يقدم 

ر ُيحظر على المكتب تنفيذ أي عقود، أو القيام بأي نشاط تجاري أو استثماري في المملكة بطريق مباشر أو غي .2

 مباشر كما ُيحظر عليه تقاضي أية أتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين.

عدم شمول الموظفين الفنيين بالمكتب العلمي والفني على مهن عمالية ذات طبيعة عمل تجارية أو صناعية أو  .3

 تسويقية مثل )مندوبي مبيعات أو مندوبي تسويق(.

 الموارد البشرية لمنصوص عليها في أنظمة وزارةيلتزم المكتب العلمي والفني بتطبيق نسب التوطين ا .4

 والتنمية االجتماعية.

يوم من تاريخ تعديل الترخيص  30تلتزم المنشأة بإجراءات تعديل قرار الشركاء وقيد السجل التجاري خالل  .5

 .إعادة بيانات الترخيص للوضع السابقالستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

  المالي للخدمةالمقابل 

 ال يوجد.

 

  مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 تعديل جنسية المستثمر األجنبي 12.04

  وصف الخدمة  

 .الترخيص االستثماريترغب بتعديل جنسية مالك/ مالة و الستثماروزارة امرخصة من  هذه الخدمة ألي منشأةتقدم 

 

 مستندات الخدمة 

 .والجنسية القديمةصورة من جواز سفر المستثمر بالجنسية الجديدة  .1

 

 شروط وقيود الخدمة 

يوم من تاريخ تعديل الترخيص  30اري خالل . تلتزم المنشمممممممأة بإجراءات تعديل قرار الشممممممركاء وقيد السممممممجل التج1

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.الستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد عمل يوم
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 تعديل الكيان القانوني  .1304

  وصف الخدمة 

 ، وترغب بتعديل الكيان القانوني للترخيص.الستثماروزارة اتقدم هذه الخدمة للمنشآت المرخصة من 

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 د الخدمةشروط وقيو 

في حال تعديل الكيان القانوني للترخيص االسممممتثماري الى شممممركة شممممخص واحد ذات مسممممؤولية محدودة يجب  .1

 مراعاة التالي:

يجب أن يكون الكيان القانوني الحالي للمنشمممأة شمممركة ذات مسمممؤولية محدودة أو مؤسمممسمممة فردية أو فرع  -

 شركة أجنبية.

 %.100التعديل يجب أن تكون حصة مالك الترخيص االجنبي بعد  -

اصدار أكثر من ترخيص بكيان شركة شخص الستثمار وزارة اال يحق لشركة الشخص الواحد المرخصة سابقا من  -

 واحد ذات مسؤولية محدودة وفقا لنظام الشركات

يوم من تاريخ تعديل الترخيص  30تلتزم المنشمممممممأة بإجراءات تعديل قرار الشممممممركاء وقيد السممممممجل التجاري خالل  .2

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.الستثمار لوزارة اي، وإذا لم يتم ذلك يحق االستثمار

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 تنفيذ الخدمةالوقت المتوقع ل 

 .واحد عمل يوم
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 دمج الشركات  .1404

  وصف الخدمة 

وترغب باالندماج في شركة أخرى قائمة من نوعها أو من الستثمار وزارة اتقدم هذه الخدمة للمنشآت المرخصة من 

 نوع آخر، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة.

 

 مستندات الخدمة 

شركة باالندماج مع تحديد عدد الحصص أو األسهم التي تخص كل شركة في رأس مال  خطاب/ قرار الشركاء لكل .1

 مصدقا  من الغرفة التجارية. الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من االندماج

 .العامة للمنافسة على االندماج الهيئةخطاب الموافقة من  .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

ر قرار باالندماج وفقا  لألوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس تلك يجب على كل شركة طرف في االندماج اصدا .1

 الشركة أو نظامها األساس.

النشاط في توافق اجمالي نسبة )الشريك/الشركاء( السعوديين و رأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع  .2

 ل.من هذا الدلي (11.03)القسم رقم 

الترخيص يوم من تاريخ تعديل  60تلتزم المنشأة بإجراءات تعديل قرار الشركاء وقيد السجل التجاري خالل  .3

 إعادة بيانات الترخيص للوضع السابقالستثمار لوزارة ااالستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق 

 ان يتم الدمج للكيانات االعتبارية األجنبية فقط. .4

كفرع للشركة للشركة الدامجة والمندمجة يتم االحتفاظ بترخيص الشركة المندمجة في حالة اختالف نوع الترخيص  .5

 الدامجة.

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 متوقع لتنفيذ الخدمةالوقت ال 

 .واحد عمل يوم
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 : تجديد التراخيص05.00
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  وصف الخدمة 

  .تجديد ترخيصها االستثماري وترغب فيالستثمار وزارة ا منتقدم هذه الخدمة لجميع التراخيص الصادرة 

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 سنويا.الستثمار وزارة الدى  بياناتهاواعتماد على المنشآت االستثمارية طالبة التجديد أن تلتزم بتحديث  .1

 من هذا الدليل قبل التقدم بطلب التجديد.( 03.00)يجب مراجعة متطلبات النشاط المرخص له في قسم  .2

 .شهادة الزكاة والدخلالتأكد من سريان يجب قبل التقديم على الخدمة،  .3

 وجود مشكلة تقنية اثناء تقديم الطلب.عدم ظهور البيانات لرية المفعول في حال يلزم ارفاق شهادة الزكاة سا .4

 

 المقابل المالي للخدمة 

  سنوات 5بحد أقصى  سنةعن كل سعودي ( ريال 2,000الترخيص ) لتجديدالمقابل المالي. 

 ( ريال سعودي 60000المقابل المالي )عن كل سنة. 

  عدم السداد خالل المدة تعتبر  وفي حالوم من تاريخ إصدار الفاتورة، ي 60مدة سداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمالخدمة ملغية 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

  .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 يذ الخدمةالوقت المتوقع لتنف 

 فوري.
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 : تملك وبيع العقار06.00
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 العقار تملك 0106.

  وصف الخدمة 

 :كالتالي حسب حاجة المنشأة لعقاراتملك الستثمار وزارة امن للمنشآت المرخصة يسمح 

 .تملك عقار للسكن الشخصي -

 .لمنشأة الصناعيةا لمقر تملك عقار -

 .اسكان العاملين أو اإلداري للشركةمقر تملك عقار ك -

  ومركز التسويق. اتتملك عقار للمستودع -

 

 مستندات الخدمة 

رقممممم خطممماب المؤسسممممة/ قمممرار الشممممركاء، بطلمممب التملممممك موضممممحا  بمممه الغممممرض ممممن التملممممك، رقمممم القطعممممة،  .1

 الصك، وتاريخه مصدقا من الغرفة التجارية.

 صورة رخصة البلدية بالبناء أو خطاب موافقة من البلدية، يوضح نوع استخدام األرض المراد تملكها. .2

 

 وط وقيود الخدمةشر 

 .مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ن يكون العقار خارج حدودأ .1

 .إحضار موافقة تمويل عقار مبدئية من الجهة الممولة أو عن قيمة العقار المراد شراءه، يقل رأس المال أال .2

 .يراعى أن تكون المساحة في حدود الحاجة الالزمة .3

ناعية يحب أن يكون العقار المراد تملكه في أحد المناطق الصممممممناعية في حال تملك عقار لمقر المنشمممممممأة الصمممممم .4

 المعتمدة

5.  ،  .عليه ما يخالف نظام االستثمار األجنبي وال يوجدان يكون المشروع مفعال 

 .وجود مشكلة تقنية اثناء تقديم الطلبل عدم ظهور البيانات في حال تملكهيلزم ارفاق صورة الصك المراد  .6

  .أشهر 6صالحية الخطاب الموجه لكتابة العدل لعدل بعد اصدار القرار علما  بأن يلزم مراجعة كاتب ا .7

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .يوجد ال

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 تنفيذ الخدمةالوقت المتوقع ل 

 واحد. عمل يوم
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 بيع العقار 0206.

  وصف الخدمة 

في بيعه لغرض  عقار، وترغبالتي صمممدر لها قرار تملك السمممتثمار وزارة االمرخصمممة من  تقدم هذه الخدمة للمنشمممآت 

 .اطالتوسع في النش أوالتصفية 

 

 مستندات الخدمة 

به أسمممباب البيع، رقم القطعة، رقم الصمممك، وتاريخه خطاب المؤسمممسمممة/ قرار الشمممركاء، بطلب بيع العقار موضمممحا   .1

 مصدقا من الغرفة التجارية.

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .يكون الغرض من البيع تجاريا   أال .1

 أشهر.  6عد اصدار القرار علما  بأن صالحية الخطاب الموجه لكتابة العدل بيلزم مراجعة كاتب العدل  .2

 وجود مشكلة تقنية اثناء تقديم الطلب.ل عدم ظهور البيانات اليلزم ارفاق صورة الصك المراد بيعه في ح .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .يوجد ال

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 واحد. عمل يوم
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 العقاري تملك عقار لالستثمار 0306.

  وصف الخدمة 

مشروع تنفيذ بالتملك ل وترغب لممارسة النشاط العقاريالستثمار وزارة االمرخصة من للمنشآت تقدم هذه الخدمة 

 .استثماري عقاري في المملكة

 

 مستندات الخدمة 

رقم الصك، وتاريخه ا  به الغرض من التملك، رقم القطعة، خطاب المؤسسة/ قرار الشركاء، بطلب التملك موضح .1

 مصدقا من الغرفة التجارية. 

 تقرير من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين محليا  يوضح التكلفة اإلجمالية للمشروع. .2

 تعهد باالستفادة من األرض المطلوب تملكها بالغرض المحدد خالل خمس سنوات. .3

 

 د الخدمةشروط وقيو 

 .أرضا وبناء   سعودي ثالثون مليون ريال( 30) تقل تكلفة المشروع عن أاليشترط  .1

 .مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورةأن يكون العقار خارج حدود يشترط  .2

 .وجود مشكلة تقنية اثناء تقديم الطلبل عدم ظهور البيانات في حال تملكهيلزم ارفاق صورة الصك المراد  .3

 أشهر.  6كاتب العدل فيما بعد اصدار القرار علما  بأن صالحية الخطاب الموجه لكتابة العدل ة يلزم مراجع .4

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .يوجد ال

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 وقت المتوقع لتنفيذ الخدمةال 

 واحد. عمل يوم
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 العقاري بيع عقار لالستثمار 0406.

  وصف الخدمة 

 .لممارسة النشاط العقاري وترغب ببيع العقار االستثماريالستثمار وزارة اتقدم هذه الخدمة للمنشآت المرخصة من 

 

 مستندات الخدمة 

 ار موضحا  به أسباب البيع، رقم القطعة، رقم الصك، خطاب المؤسسة/ قرار الشركاء، بطلب بيع العق .1

 وتاريخه مصدقا  من الغرفة التجارية.

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .وجود مشكلة تقنية اثناء تقديم الطلبل عدم ظهور البيانات يلزم ارفاق صورة الصك المراد بيعه في حال .1

 أشهر.  6الحية الخطاب الموجه لكتابة العدل يلزم مراجعة كاتب العدل فيما بعد اصدار القرار علما  بأن ص .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 واحد. عمل يوم
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  وصف الخدمة 

وتحويل  وذلك بخروج الشمممركاء األجانبالسمممتثمار وزارة اترغب بإنهاء وضمممعها مع قائمة تقدم هذه الخدمة ألي منشمممأه 

  .%100منشأة وطنية  إلىالمنشأة 

 

 مستندات الخدمة 

 قا منومصد يتضمن مبررات الطلب، %100تحويل الترخيص الى وطني بطلب  ،شركاءالقرار  /لمؤسسةاخطاب  .1

  .الغرفة التجارية

 

 شروط وقيود الخدمة 

 مخالفة.قائمة وغير  وكيانات أجنبيةوطني اال لمنشآت  إلىال يتم التحويل  .1

 ال يتم التحويل للشركات التي صادر بحقها غرامة مالية إال بعد سداد الغرامة المالية .2

للمالة السمممابقين طلب  وال يحقن تاريخه يعتبر نافذ مالسمممتثمار وزارة اعند صمممدور قرار التحويل إلى وطني من  .3

 الغاء القرار.

 .األجنبيةال تقدم هذه الخدمة لفروع الشركات  .4

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 واحد. عمل يوم
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 لغاء الترخيص اختيارياإأفاده لغرض  0108.

   وصف الخدمة 

، وتحتاج إلى خطابات تأييد للجهات  الحكومية تقدم هذه الخدمة لجميع المنشمممممممآت التي ترغب بإلغاء الترخيص اختياريا 

 المنشأة. العالقة لتسهيل إنهاء اجراءاتها وتصفية  ذات

 

 مستندات الخدمة 

بالتصفية واإللغاء خطاب مّصدق على مطبوعات المؤسسة بطلب اإللغاء بالنسبة للمؤسسات، أو قرار الشركاء  .1

 بالنسبة للشركات وفروع الشركات األجنبية مّصدقا من الغرفة التجارية. 

 

 شروط وقيود الخدمة 

 تصفية العمالة. .1

 النشاط. رسةوايقاف ممااغالق موقع المنشأة  .2

 .عدم العمل أو ممارسة النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر .3

 في حال عدم صدور سجل تجاري للشركة يكتفى بمراجعة وزارة التجارة .4

 : ويتم مرجعة الجهات الحكومية ادناه برقم الخدمة لطلب اإلفادة تصدر الخطابات، .5

  وزارة التجارة واالستثمار 

 لزكاة والدخل.الهيئة العامة ل 

 لغرفة التجارية.ا 

 .التأمينات االجتماعية 

 .مكتب العمل 

  .البلدية 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 مان عمل.يو
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 اختياري للترخيصلغاء إ قرار إصدار 02.08

   وصف الخدمة 

، وقامت بإنهاء وشممممممطب جميع  قرار بإلغاءتقدم هذه الخدمة لجميع المنشممممممآت التي ترغب بإصممممممدار  الترخيص اختياريا 

 . الستثماروزارة االسجالت والتراخيص والشهادات المرتبطة بترخيص 

 

 مستندات الخدمة 

 :للمؤسسات

 خطاب على مطبوعات المؤسسة مّصدقا من الغرفة التجارية.  .1

 
 

 للشركات:

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 قبل التقديم على الخدمة يجب على المنشأة التحقق من التالي: .1

 تصفية العمالة. -

 النشاط. وايقاف ممارسةاغالق موقع المنشأة  -

 .شرعدم العمل أو ممارسة النشاط بشكل مباشر أو غير مبا .2

 شطب السجل التجاري للفروع/ مراكز التسويق المراد اغالقها من وزارة التجارة واالستثمار. .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد. 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 لوقت المتوقع لتنفيذ الخدمةا 

 للمؤسسات عمل أيام 3

 .فوري للشركات
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الستثمار وزارة ا: خدمات 09.00

 الخاصة
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 تجديد التراخيص التي لم يصدر لها سجل تجاري 0109.

  وصف الخدمة 

   .تقدم هذه الخدمة لجميع التراخيص المنتهية والتي لم تصدر سجل تجاري

 

 مستندات الخدمة 

 .المستندات الحكومية الالزمة خالل فترة سريان الترخيصتعهد خطي من المنشأة باستخراج السجل التجاري و .1

 

 شروط وقيود الخدمة 

 في حال تجاوز مدة صدور الترخيص أكثر من سنتين يلزم مراجعة إدارة المتابعة وتنفيذ القرارات. .1

  .من سنتين أكثريكون مضى على صدور الترخيص  أال .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 عن كل فرعسنويا  سعودي ( ريال 2,000ترخيص )المقابل المالي إلصدار ال. 

 ( ريال سعودي 60000المقابل المالي )عن كل سنة. 

  عدم السمممممداد خالل المدة  وفي حاليوم من تاريخ إصمممممدار الفاتورة،  60مدة سمممممداد المقابل المالي للخدمة

 لها مرة اخرى. ويتوجب التقدمتعتبر الخدمة ملغية 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يوم عمل واحد
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 التراخيص لغرض التصفيةتجديد  02.09

  وصف الخدمة  

 يجدد الترخيص االستثماري لغرض التصفية للتراخيص التالية: 

  .التراخيص التي تتقدم بطلب اإللغاء االختياري -

 .التراخيص الصادر بحقها قرار عدم تجديد -

 .التراخيص الصادر بحقها قرار إلغاء العقابي -

 .التراخيص الصادر بحقها قرار سحب ترخيص -

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 ى من تاريخ انتهاء الترخيص.يا للمرة األولى في السنة األولتقدم الخدمة فور .1

يستثنى المقابل المالي للسنة األولى من تاريخ انتهاء الترخيص المجدد بلغرض التصفية ب للشركات ويستثنى  .2

 من المستحق لألعوام السابقة.

.2يعتبر البند رقم ) .3  ( ال غيا في حال تقدم الشركة على تجديد الترخيص اعتياديا 

أقصى خمس سنوات للشركات تبدأ من تاريخ قرار الشركاء أو الجمعية العامة أو  بحدمدة التجديد لغرض التصفية  .4

 طلبتقديم  للمؤسمممسمممات تبدأ من تاريخ ةقرار التصمممفية القضمممائية من الجهة القضمممائية المختصمممة، أو سمممنة واحد

 لغرض التصفية.التجديد 

 حق المنشأة قبل تقديم الطلب.ط استالم قرار اإللغاء العقابي/عدم التجديد/ سحب الترخيص الصادر بيشتر .5

للمنشأة استخدامه في  وال يحقالتالية )ترخيص مجدد لغرض التصفية  ويوضع العبارةيحذف النشاط من الترخيص  .6

 أي التزامات تجارية جديدة أو توقيع عقود أو الدخول في المنقصات(.

ألكثر من عام، فإن غرض التصممفية ترخيص مجدد لالصممادر بحقها اإللغاء االختياري خدمة  المؤسممسممةفي حال طلب  .7

 من هذا الدليل. (05 ,00)بحسب الخدمة رقم بطلب التجديد  عليها التقدم

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد للسنة األولى فقط

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .فوري
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 تحديث بيانات تواصل المنشاة 30.09

  وصف الخدمة 

الوزارة مع  مفوضوتحديد  ،وممثلي المنشمممممماة ،عامالمدير الببيانات السممممممتثمار وزارة ا تزويد إلىتهدف هذه الخدمة 

  .للوزارةالطلبات الخاصة بالمنشأة  وكذلك تقديم؛ والتبليغات والقرارات ونحوها الستالم االشعارات

 

 مستندات الخدمة  

 ، والمفوض ، موقع الكترونيبتحممديممد عنوان معتمممد، و الخمماصمن هممذا الممدليممل ( 13.01) النموذج رقمتعبئممة  .1

 .هوالمصادقة علي

 صورة الهوية الوطنية /االقامة للمدير العام. .2

 .الستثماروزارة اصورة الهوية الوطنية لممثل للمنشأة لدى  .3

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .اقل أو أشهر 6المرخصة منذ  المنشآتيستثنى من هذه الخدمة  .1

هذه لروني وفقا تواصمممممل المنشممممماة يجب تحديث البيانات على الموقع االلكت في بياناتفي حال حدوث أي تغيير  .2

 .لخدمة

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

  .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يوم عمل واحد
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 األجنبي تثمرالمسكفالة نقل  40.09

  وصف الخدمة 

يحق للمقيم األجنبي مالك الترخيص )المسممممممتثمر/ ين( نقل الكفالة في حالة صمممممممدور قرار االلغاء العقابي/ سممممممحب 

 الترخيص، فقط من تتوفر فيه اي من الشروط التالية:

 .المتزوج من مواطنة سعودية ولديه أبناء منها 

 .ابن المواطنة 

  مصرية.الفلسطيني الذي يحمل وثيقة 

  ويرغب بنقل كفالتة عليه على أن يكون المشروع غير الستثمار وزارة امن لديه مشروع اخر مرخص من

 مخالف.

 

 مستندات الخدمة 

مصدق من الغرفة  خطاب من المنشأة التي ترغب في نقل كفالة المستثمر يوضح فيه المهنة التي سيعمل بها .1

 التجارية.

 

 شروط وقيود الخدمة 

تقديم المسممممممتندات الحكومية المذكورة في الخدمة  عدم تجديد اال بعد أويم الخدمة لإللغاء العقابي ال يتم تقد .1

 .حل و تصفية المنشأة  إلثباتمن هذا الدليل ( 08.02)رقم 

ئلة للمتزوج من سممممممعودية يلزم تقديم صممممممورة من دفتر العا في حال نقل الكفالة على الزوجة /األم المواطنة، .2

 وصورة من شهادة الميالد لمن لديه أم سعودية.

 .الحكومية المقدمة للخدمة وتعليمات الجهاتحصول )المستثمر/ ين( على الخدمة يخضع ألنظمة  .3

يجب على المنشاة التي ترغب بنقل كفالة المستثمر االحتفاظ برخصة البلدية وشهادة الزكاة والدخل سارية  .4

 الصالحية.

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

  .عمل أيام 3
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 هالملغي ترخيص اإلقامة للمستثمر تجديد 50.09

 لخدمة وصف ا 

من هذا  (09.02)الحاصمممممل على ترخيص لغرض التصمممممفية وفقا  للخدمة رقم  األجنبي المقيم تجدد إقامة المسمممممتثمر 

 ولمرة واحدة.في السنة األولى ، وذلك لسنة واحدة الدليل

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 في السنة األولى لب تجديد اإلقامة لمرة واحدة فقططتثمر/ين( )المسيمنح  .1

 الحكومية المقدمة للخدمة. وتعليمات الجهاتعلى الخدمة يخضع ألنظمة )المستثمر/ين( حصول  .2

قدم على خدمة خطابات تأييد في حال تقدم أصممممحاب المنشممممأة على طلب إلغاء اختياري، يكتفي بالتحقق من الت .3

 من هذا الدليل. (08.01) إلغاء حسب الخدمة رقم

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية. –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 عمل. أيام 3
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 على ترخيص تحت التصفية( )الحاصل هالملغي ترخيص الخروج والعودة للمستثمرتأشيرة  60.09

  وصف الخدمة 

بحقه قرار الغاء )عقابي/ سممحب شممهور للمسممتثمر األجنبي المقيم الصممادر  3خروج وعودة مفردة لمدة  تأشمميرةتمنح 

 .عند الضرورةاالجراء(  ترخيص/ عدم تجديد/تحويل إلى وطني/اختياري تحت

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .سارية المفعول إقامة طالب الخدمةان تكون يشترط في تقديم الخدمة  .1

 ، لحاجة المستثمر لهذه الخدمةالستثمار وزارة اال تقدم هذه الخدمة اال عند الضرورة القصوى وحسب تقدير  .2

 نية على سبيل المثال ال للحصر:ويراعى فيها الظروف االنسا

 .لحاالت المرضية واحضار تقرير طبيا -

 .صول الدرجة االولىا أحدزواج  -

 .طلب خروج وعودة ألفراد االسرة -

 .الحكومية المقدمة للخدمة وتعليمات الجهاتعلى الخدمة يخضع ألنظمة ين(  المستثمر/)حصول  .3

قدم على خدمة خطابات تأييد يكتفي بالتحقق من التفي حال تقدم أصممممحاب المنشممممأة على طلب إلغاء اختياري،  .4

 من هذا الدليل. (08.01)إلغاء حسب الخدمة رقم 

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –وني الموقع االلكتر

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .عمل أيام 3
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 هالملغي ترخيصالخروج النهائي للمستثمر  70.09

  وصف الخدمة 

يمنح الخروج النهائي للمستثمر األجنبي المقيم الصادر بحقة قرار إلغاء )عقابي/ سحب ترخيص/ عدم تجديد/ اختياري/ 

 .ني(وط إلىتحويل 

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .الحكومية المقدمة للخدمة وتعليمات الجهاتعلى الخدمة يخضع ألنظمة )المستثمر/ ين( حصول  .1

انهاء اجراءات المسمممتندات الحكومية )شمممطب السمممجل، رخصمممة البلدية، التأمينات االجتماعية، يجب على المسمممتثمر  .2

، مستخرج من رقم اإلقامة( ما عادا للملغي 700التجارية، مكتب العمل، مستخرج من ملف الزكاة والدخل، الغرفة 

 ترخيصه اختياري.

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 .بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .عمل أيام 3
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 خطاب تأييد لمهنة المستثمر  .8009

  وصف الخدمة 

تقدم الخدمة لألشخاص الطبيعيين الذين يملكون تراخيص استثمارية )جديد أو قائم( داخل المملكة العربية السعودية 

  مستثمر.ولديهم الرغبة في الحصول على مهنة 

 

 ت الخدمةمستندا 

 صورة جواز سفر طالب الخدمة أو صورة االقامة إذا كان طالب الخدمة مقيم بالمملكة. .1

 تقديم ما يثبت تحقيق واحد من المعايير بحسب الجدول أدناه: .2

 الرقم المعيار  إثبات تحقيق المعيار

 براءة االختراع أو حقوق الملكية الفكرية يجب ان تكون مسجلة. .1

يعكس استثمار براءة االختراع أو  نشاط الترخيص البد ان .2

حقوق الملكية الفكرية كمنتج او كنشاط ابتكاري في 

ة  المملكة.
د

دي
لج

 ا
ص

خي
را

لت
ا

مة
ائ

ق
ال

و
 

أن تكون المنشأة ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة 

 اختراع مسجلة على أن يزاول نفس النشاط.

 

1 

% من اجمالي الكميات 80نسبة تصدير المنتجات تتجاوز  .1

 الستثماروزارة اصة من المرخ

مليون ريال خالل اخر عامين  15ال تقل مبيعات المنشأة عن  .2

 ماليين.

تطابق المنتج مع المواصفات السعودية أو الخليجية أو  .3

 الدولية.

مة
ائ

ق
ال

ص 
خي

را
لت

ا
 

أن تكون من المنشآت التي تستهدف التصدير وأن 

تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه 

 واصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.مطابقة للم

 

2 

ان تتضمن الخطة المقدمة ما يثبت ان المنتج يستهدف  .1

 التصدير.

ص 
خي

را
لت

ا

دة
دي

لج
ا

 

 50ال يقل عدد العمالة عن  .1

 %25نسبة االجانب في المنشأة ال تزيد عن  .2

 

مة
ائ

ق
ال

ص 
خي

را
لت

ا
 

أن يكون نشاط المنشاة من األنشطة التي تستهدف 

عوديين حسب التزامات المملكة أمام توظيف الس

 منظمة التجارة العالمية ، والمتمثلة بتحديد ) نسبة

من موظفيها في بلدها من المدراء  25%

% من 15والتنفيذيين واالختصاصيين ، أو نسبة 

 % من خارج المنشأة(.10موظفيها في بلدها و 

3 
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% 50مليون ريال سعودي  37.500ال تقل اصول المنشأة عن  .1

 وفقا  ألخر ميزانية للمنشأة.يد نقدي رص

 تقديم شهادة بنكية محلية باألصول النقدية للمنشأة. .2

مة 
ائ

ق
ال

ص 
خي

را
لت

ا
 

أن ال يقل رأس مال المنشاة للمستثمر في المملكة 

 مليون ريال سعودي 37.500عن 
4 

ايضاح ما يبين القدرة المالية لتوفير رأس المال والنفقات  .1

 التشغيلية.

ص 
خي

را
لت

ا

ال
دة

دي
ج

 

 

 شروط وقيود الخدمة 

 يشترط في حال طلب مهنة مستثمر االلتزام بالتالي: .1

  .ال يتجاوز عدد من يحملون هذه المهنة عن شخص واحد فقط بلكل منشأةب 

  ال يكون قد صمممدر بحق المنشمممأة أو طالب المهنة أحكام قضمممائية في قضمممايا جنائية أو تجارية في المملكة أو

 يها أو لدى طالب المهنة قضية منظورة داخل أو خارج المملكة.خارجها وأال تكون لد

 .ال يقل المؤهل العلمي لمن يرغب الحصول على هذه المهنة عن الدرجة الجامعية 

في حال عدم تطبيق المعايير على طالب مهنة مسممتثمر، يجب على المنشممأة تكييف أوضمماعه خالل مدة ال تتجاوز  .2

 خيص.شهرا  أو قبل ثاني تجديد للتر 24

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 الشكاوى واالستفسارات.–الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 أيام عمل. 3
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 تمديد مهلة التبليغ الكتابي .0909

  وصف الخدمة 

في التبليغ الكتابي ة لمسممممماندة ومتابعة االسمممممتثمارات الصمممممادرة من االدارة العامهي خدمة تمديد المهلة الممنوحة 

 . والذي تم من خالله تبليغ المنشأة بوجود مخالفات وإعطاء المنشأة مهلة تصحيحية

 

 مستندات الخدمة 

 أي مستند ترى المنشأة انه يدعم طلبها لتمديد المهلة الممنوحة في التبليغ الكتابي )ال يوجد مستند إلزامي( .1

 

 د الخدمةشروط وقيو 

 مع ذكر المبرر للطلب في الخانة يجب أن يتم التقديم أثناء المهلة الممنوحة في التبليغ الكتابي  .1

 المخصصة لذلك 

 ال يمكن التقدم بطلب جديد لحين البت بالطلب القديمفإنه  ،تحت الدراسة من المنشأة إذا وجد طلب  .2

 لكتابي اال لمرة واحدة فقط.بليغ اال يتم قبول طلب تمديد المهلة الممنوحة في الت  .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .أيام عمل 3
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 تبليغ الكتابي الرد على ال .1009

  وصف الخدمة 

مهلة تصحيحية. من يغ المنشأة بوجود مخالفات وإعطاءها هي خدمة الرد على التبليغ الكتابي والذي تم من خالله تبل

االسممممباب والمبررات وإثبات ازالتها إن تم  بتقديميمكن للمنشممممأة الرد على المخالفات المرصممممودة  ،خالل هذه الخدمة

 ذلك. 

 

 لخدمةمستندات ا 

 أي مستند ترى المنشأة انه يدعم ردها على المخالفات )ال يوجد مستند إلزامي( .1

 

 شروط وقيود الخدمة 

 المخصصة لذلكيجب أن يتم التقديم أثناء المهلة الممنوحة في التبليغ الكتابي مع ذكر المبرر للطلب في الخانة  .1

 م بطلب جديد لحين البت بالطلب القديمإذا وجد طلب من المنشأة تحت الدراسة، فإنه ال يمكن التقد .2

 ال يتم قبول طلب تمديد المهلة الممنوحة في التبليغ الكتابي اال لمرة واحدة فقط  .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

  يوجدال

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 دمات االلكترونيةبوابة الخ –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

  .عمل أيام 3

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/


Public /  متاح  ███   
  

73 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 خدمة تحديث البيانات الحكومية .1109

  وصف الخدمة 

هي خدمة تهدف للوصول إلى بالخدمة االلكترونية المتكاملةب من خالل تحديث البيانات الحكومية للمنشأة 

طريق الربط المباشر  ومحدثة عنقيق قاعدة معلومات حكومية موثوقة لتحالستثمار وزارة ااالستثمارية المرخصة من 

 المنشأة.دون الحاجة لطلب أرفاق المستندات الحكومية من  بنظام بيسرب

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

بهذه السمممتثمار ة اوزارإلزامي لجميع المنشمممآت المرخصمممة التي لم تقم بتزويد -لمرة واحدة فقط -يعتبر التحديث  .1

 .اصدار ترخيصها سنتين أو أكثر ومضى علىالبيانات بوقت سابق 

المرخصمممة التي لديها نقص أو عدم تطابق  للمنشمممآتالسمممتثمار لوزارة اعدم االسمممتفادة من الخدمات االلكترونية  .2

اللكتروني في لحين تحديث بياناتهم الحكومية في النظام افي ارقام مسممممتنداتها الحكومية مع بيانات بيسممممرب 

 .بيسربصحة البيانات بالتطابق مع  والتحقق منالستثمار وزارة ا

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الخدمة الوقت المتوقع لتنفيذ 

 .عمل أيام 3
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 رفع ايقاف الخدمات عن مستثمر لدى الجوازات              .2109

  وصف الخدمة 

 لطلب رفع االيقاف عنها لدى المديرية العامة للجوازات.الستثمار وزارة اخدمة تتيح للمنشأة الملغية من قبل  هي

  

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .الستثماروزارة اود ايقاف خدمات لدى الجوازات بطلب من وج .1

 الجوازات.حاجة المستثمر لرفع االيقاف لفترة تحددها   .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يوم عمل واحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Public /  متاح  ███   
  

75 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 فتح حساب للمستثمر السعودي 319.0

  وصف الخدمة 

وزارة مراكز عالقات المستثمرين تقدم هذه الخدمة للمستثمر السعودي والذي يرغب في تنفيذ خدمات منشأته من 

 .  ، بما في ذلك الخدمات االلكترونيةالستثمارا

 

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 ات المقدمة.سريان صالحية المستند .1

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 فوري
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 تعديل البريد االلكتروني .4109

 لخدمة وصف ا 

تقدم خدمة تعديل البريد اإللكتروني في حال فقدان المنشأة لبيانات الدخول ورغبتها بتغيير الشخص المفوض إلدارة 

الحساب االلكتروني، أو ان الشركة ليس لديها موظف على المنشأة ولم تستكمل إجراءاتها الحكومية ومازالت تحت 

 التأسيس او تحت اإللغاء.

  

 مستندات الخدمة 

 ال يوجد

 

 شروط وقيود الخدمة 

 ضبط كلمة السر بما يتماشى مع المتطلبات التالية: يمكن اعادة .  1

 ، وعالمة خاصة واحدة كم! @ # $.ورقمينحروف،  5وخانات،  8تتكون كلمة السر علي األقل من  -

 ( من هذا الدليل.09.03)التقديم على خدمة تحديث بيانات تواصل المنشأة عبر الخدمة رقم  .2

هوية و خطي بالطلب خطابق في حال كانت الشركة فقدت بيانات الدخول وترغب بتعديل البريد يلزم ارفا .3

 .المفوض

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 اتصل بنا. –الموقع االلكتروني 

 

 الخدمة الوقت المتوقع لتنفيذ 

 .فوري
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 خدمة تأييد المهن العليا 509.1

  وصف الخدمة 

، المملكة ل( داخةقائمأو  ةاسمممممتثمارية )جديد شمممممركات أو يديرون تقدم الخدمة لألشمممممخاص الطبيعيين الذين يملكون

 . مجلس اإلدارة(رئيس )مدير عام، مدير تنفيذي، عليا ولديهم الرغبة في الحصول على مهنة 

 

 ات الخدمةمستند 

  صورة جواز سفر طالب الخدمة. .1

 )المدير العام، المدير التنفيذي، رئيس مجلس اإلدارة(. طالب الخدمةلسجل التجاري المعين فيه ا أو رقم صورة .2

 

 شروط وقيود الخدمة 

 .سجل التجارييذكر مسمى المنصب المراد تأييده في ال يجب أن -1

 فادة برقم الملف.فتح ملف بنظام وزارة الموارد البشرية واإل -2

 (.700كرسوم حكومية للتأشيرة على رقم ) ل( ريا2000سداد مبلغ ) -3

 تحديد جهة القدوم، في حال الرغبة القدوم من غير بلد الجنسية. -4

 

 المقابل المالي للخدمة 

 ال يوجد.

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 الشكاوى واالستفسارات.–الموقع االلكتروني 

 

 نفيذ الخدمةالوقت المتوقع لت 

 أيام عمل. 3
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: خدمات الجهات 10.00

الحكومية بمراكز عالقات 

 المستثمرين
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 وزارة التجارة واالستثمار .0110

 السم التجاريا حجز 10.01.01

  وصف الخدمة 

 في اختيار اسم تجاري لها. الجديدة والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمنشآت 

 

 مستندات الخدمة 

 .أجنبيكان االسم المراد حجزه  إذاصورة سجل الشركة االجنبية  .1

 لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية.تفويض مصدق  .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 في حال حجز االسم التجاري لشركة، تجب موافقة الشريك األجنبي على حجز االسم. .1

في حال كان االسم مكون من اسماء عربية غير مترجمة، يمكن الحجز مباشرة من موقع وزارة التجارة واالستثمار .  .2

 .االلكتروني

 .المعتمدة من وزارة التجارة واالستثمار (حجز االسم التجارينماذج ) تعبئة .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

  الخدمةمكان التقديم على 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يوم عمل واحد.
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 سجل تجاري لشركة  إصدار 210.01.0

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للمنشأة التي ترغب في اصدار سجل تجاري بعد الحصول على الترخيص االستثماري.

 

 مستندات الخدمة 

 لتأسيس بعد توثيقة من كاتب العدل.عقد ا أصل .1

 مصدق من الغرفة التجارية. -كان بعقد مستقل إذا-قرار الشركاء بتعيين المدير العام  .2

االجانب، مع تقديم صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية تقديم اثبات الهوية للشركاء والمدراء  .3

وعقد التأسيس  وقرار الشركاءصورة من السجل التجاري  وأات المهنة، إلثبومستخرج من نظام بأبشرب ، السعودية

 .كات السعودية المشاركةللشر

 من هذا الدليل. (10.01.01)وفقا  للخدمة رقم  ”حجز االسم التجاري“صورة  .4

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض. .5

 

  الخدمة شروط وقيود 

تلتزم المنشأة بعمل نشر الكتروني عن طريق بوابة اعمالي لدى موقع وزارة التجارة واالستثمار لملخص عقد  .1

 التأسيس.

  المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يومان عمل
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 فرع مؤسسة فردية  تسجيل 310.01.0

  وصف الخدمة 

 في اصدار سجل فرعي لها. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمؤسسات الفردية 

 

 مستندات الخدمة 

 ل التجاري الرئيسي.السجأو رقم صورة  .1

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .2

  شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يومان عمل
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 فرع شركة  تسجيل 410.01.0

  وصف الخدمة 

 في اصدار سجل فرعي لها. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمنشآت االجنبية 

 

 مستندات الخدمة 

 ي الرئيسي.السجل التجار أو رقم صورة .1

 تقديم خطاب بقرار الشركاء بفتح الفرع وتعيين مدير الفرع مصدق من الغرفة التجارية. .2

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .3

  شروط وقيود الخدمة 

 .ال يوجد

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يومان عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/


Public /  متاح  ███   
  

83 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 دراسة عقد تأسيس شركة جديدة .5.00110

  وصف الخدمة 

منشأة استثمارية جديدة أو فرعية  إلنشاءي ترغب في تقديم عقد تأسيس للدراسة تقدم هذه الخدمة للشركات الت

 في المملكة. 

 

 مستندات الخدمة 

 .عقد تأسيس الشركة .1

تقديم اثبات الهوية للشركاء والمدراء االجانب، مع تقديم صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية  .2

وعقد التأسيس  وقرار الشركاءإلثبات المهنة، أو صورة من السجل التجاري بشرب ومستخرج من نظام بأالسعودية، 

 للشركات السعودية المشاركة.

 من هذا الدليل. (10.01.01)وفقا  للخدمة رقم  صورة من حجز االسم التجاري .3

 الة شرعية.تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وك .4

  شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 قع لتنفيذ الخدمةالوقت المتو 

 .يومان عمل

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 تجديد السجل التجاري للمؤسسات الفردية .60.0110

  وصف الخدمة 

 في تجديد السجل التجاري. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمؤسسات الفردية 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 كالة شرعية.تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو و .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 .يوجد ال

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 لمتوقع لتنفيذ الخدمةالوقت ا 

 .يومان عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 السجل التجاري للشركات تجديد .0710.01

  وصف الخدمة 

 في تجديد السجل التجاري. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمنشآت االجنبية 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 شرعية. تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة .2

  شروط وقيود الخدمة 

 عن طريق موقع وزراه التجارة واالستثمار. ببوابة اعماليبيلزم إيداع القوائم المالية آلخر ثالث سنوات لدى  .1

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يومان عمل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 سجل تجاري من مؤسسة فردية إلى شركة تحويل 810.01.0

  وصف الخدمة 

 في التحويل الى شركة. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمؤسسة الفردية 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 .عقد التأسيس بعد توثيقة من كاتب العدل أصل .2

تقديم اثبات الهوية للشركاء والمدراء االجانب، مع تقديم صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء يحمل الجنسية  .3

وعقد التأسيس  وقرار الشركاءل التجاري إلثبات المهنة، أو صورة من السجومستخرج من نظام بأبشرب السعودية، 

 للشركات السعودية المشاركة.

 تقديم شهادة بنكية في حال زيادة راس المال. .4

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .5

  شروط وقيود الخدمة 

لتجارة واالستثمار لملخص عقد تلتزم المنشأة بعمل نشر الكتروني عن طريق بوابة اعمالي لدى موقع وزارة ا .1

 التأسيس.

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 ع لتنفيذ الخدمةالوقت المتوق 

 .يومان عمل

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 فردية لمؤسسةتعديل السجل التجاري  .09.0110

  وصف الخدمة 

 في تعديل السجل التجاري. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمؤسسات الفردية 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 ية.تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرع .2

  شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 فيذ الخدمةالوقت المتوقع لتن 

 .يومان عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 السجل التجاري للشركات تعديل .01.1010

  وصف الخدمة 

 في تعديل السجل التجاري. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمنشآت االجنبية 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 .صورة من عقد تأسيس الشركة .2

توثيق من كاتب العدل وصورة من عقد التأسيس المعدل بعد التوثيق من صورة من قرار الشركاء بالتعديل بعد ال .3

 كاتب العدل.

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .4

  شروط وقيود الخدمة 

لدى موقع وزارة التجارة واالستثمار لملخص عقد  ”بوابة اعمالي“تلتزم المنشأة بعمل نشر الكتروني عن طريق  .1

 لتأسيس.ا

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 ( بوابة أعماليالبوابة االلكترونية للغرفة التجارية) 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يومان عمل

  

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://mybusiness.chamber.sa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://mybusiness.chamber.sa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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 عنوان مؤسسة فردية تعديل 110.01.1

  وصف الخدمة 

 في تعديل عنوان المنشأة. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمؤسسات الفردية 

 

 ةمستندات الخدم 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .2

  شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يومان عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 عنوان شركة تعديل .21.1010

  وصف الخدمة 

 في تعديل عنوان المنشأة. والتي ترغبتقدم هذه الخدمة للمنشآت االجنبية 

 

 مستندات الخدمة

 ل التجاري.السجأو رقم صورة  .1

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .2

  شروط وقيود الخدمة 

لدى موقع وزارة التجارة واالستثمار لملخص عقد  ”بوابة اعمالي“تلتزم المنشأة بعمل نشر الكتروني عن طريق  .1

 التأسيس.

 من عقد التأسيس بعد التعديل. في حال طلب تعديل العنوان الى مدينة أخرى، يلزم احضار صورة .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

  الخدمةالوقت المتوقع لتنفيذ 

 .يومان عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 خدمة إصدار السجل التجاري لفروع الشركات االجنبية  310.01.1

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للشركات األجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل المملكة بناء على قرار من

 الشركاء بالموافقة على ذلك. 

 

 مستندات الخدمة 

كة وعقد تأسيس الشركة مترجمة من مكتب معتمدة ومصادق عليها من وزارة الخارجية صورة السجل التجاري للشر .1

 والسفارة السعودية.

 قرار الشركاء بفتح الفرع مترجم من مكتب معتمد ومصادق عليه من وزارة الخارجية والسفارة السعودية. .2

 ة والسفارة السعودية.قرار تعيين مدير الفرع مترجم من مكتب معتمد ومصادق عليه من وزارة الخارجي .3

 في قرار الشركاء. بينمكما هو سفر الجواز إقامة المدير العام أو صورة  .4

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .5

 

 شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 ان التقديم على الخدمةمك 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يومان عمل.
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 وزارة العدل 10.02

 وكاالت إصدار 10.02.01

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للشركات التي ترغب في اصدار وكاالت لمفوضين لمتابعة اعمالها. 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.او رقم اصورة  .1

 اثبات هوية مقدم الطلب. .2

  شروط وقيود الخدمة 

 يجب ارفاق رقم الطلب المعبأ الكترونيا على موقع وزارة العدل. .1

 نيا. المعتمد من وزارة العدل الكترو نماذج  الوكالةتعبئة  .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يوم عمل واحد.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Natorry_eServices.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Natorry_eServices.aspx
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 الصناعي الرهن 10.02.02

  وصف الخدمة 

 معينة.  أو خدمات الصناعية التي ترغب في الرهن للحصول على تسهيالتتقدم هذه الخدمة للشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

أو وكاله شرعية بالنص على  الشركة(صالحيات لمدير الشركة بالرهن والتوقيع عن  للشركات )وجودعقد التأسيس  .2

 الرهن.

 الصك.لمطلوب رهنها يرفق أصل في حالة وجود عقار ضمن المطلوب الموجودات ا .3

  المطلوب.على الرهن الستثمار وزارة اتأييد بطلب خطاب تقديم  .4

 

  شروط وقيود الخدمة 

رقم  –حدد العقار المطلوب رهنه ، مع تالمطلوبلى الرهن عالستثمار وزارة اخطاب موافقة  أن يتضمنيلزم  .1

 ..... ( )محكمة،الستثمار ارة اوزالجهة التي طلبت موافقة مع ذكر  –الصك وتاريخه مثال  

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يوم عمل واحد.
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 توثيق عقود تأسيس الشركات 10.02.03

 صف الخدمة و 

 تقدم هذه الخدمة للشركات التي ترغب في توثيق عقد التأسيس. 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أصل .1

 عقد التأسيس مصدق من وزارة التجارة واالستثمار. ةتقديم نسخ .2

قديم وكاله وعقد التأسيس للشركات وآخر قرار تعديل لها إن وجد. أو ت وقرار الشركاءتقديم اثبات الهوية للشركاء  .3

 من الشركاء بالشركة جميعا أو مديرها مقيدة بالصفة االعتبارية بالتوقيع على عقود التأسيس.

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .4

  شروط وقيود الخدمة 

ة( والمباني والمنشآت إن القيم –الموديل -)النوعالحصص العينية البد أن تذكر بالتفصيل مثال  السيارات يذكر  .1

 كانت مستأجره أو مقدمة من الشركاء.

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يوم عمل واحد
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 توثيق قرار تعديل عقود تأسيس الشركات 10.02.04

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للشركات التي ترغب في تعديل عقد التأسيس. 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

تقديم العقد األساسي للشركة المراد توثيقها وجميع قرارات التعديل مع ذكر بيانات العقود والسجالت التجارية  .2

 كامل.لترخيص في التمهيد بشكل وا

وعقد التأسيس للشركات وآخر قرار تعديل لها إن وجد. أو تقديم وكاله  وقرار الشركاءتقديم اثبات الهوية للشركاء  .3

 من الشركاء بالشركة جميعا أو مديرها مقيدة بالصفة االعتبارية بالتوقيع على عقود التأسيس.

 المفوض أو وكالة شرعية. تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية .4

  شروط وقيود الخدمة 

القيمة( والمباني والمنشآت إن  –الموديل -)النوعالحصص العينية البد أن تذكر بالتفصيل مثال  السيارات يذكر  .1

 كانت مستأجره أو مقدمة من الشركاء.

 . حضور األطراف أو وكالئهم بموجب وكاالت تنص على المطلوب وتقيد الصفة االعتبارية .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يوم عمل واحد.
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 المديرية العامة للجوازات 310.0

 خروج وعودة تأشيرة 1.0310.0

 دمة وصف الخ 

 ة أو العاملين.للمال في تأشيرة خروج وعودة جديدة الذين يرغبونتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري.أو رقم صورة  .1

 اإلقامة والجواز.صورة  .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )تأشيرة خروج وعودة(تعبئة  .1

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 ( أبشرالبوابة االلكترونية) 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SingleExitReEntryVisa/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SingleExitReEntryVisa/Pages/default.aspx
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://www.absher.sa/portal/landing.html
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 فقط( لعام)للمستثمر والمدير ا خروج نهائي تأشيرة 2.0310.0

  وصف الخدمة 

 .للمالة أو المدراء العامينفي تأشيرة خروج نهائي  الذين يرغبونتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 أصل اإلقامة. .2

  شروط وقيود الخدمة 

للعامالت المنزلية الذين على  الصةمخخطاب تقديم  عليه يجبفي حال طلب المستثمر تأشيرة خروج نهائي،  .1

 كفالته.

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات . نموذج )تأشيرة خروج وعودة(تعبئة  .2

 دمةالمقابل المالي للخ 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 واحد يوم عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SingleExitReEntryVisa/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SingleExitReEntryVisa/Pages/default.aspx
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 الخروج والعودة للمرافقين تأشيرة 3.0310.0

  وصف الخدمة 

 يرغبون في اصدار تأشيرة الخروج والعودة للمرافقين. والعاملين الذينتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 صورة اإلقامة. .2

 .رب األسرةصورة إقامة  .3

 أشهر. 6إثبات الدراسة بالنسبة لألبناء الذكور لمن يرغب في أكثر من  .4

  شروط وقيود الخدمة 

 ذلك(حال عدم امكانية االصدار يجب إحضار ما يثبت  )وفينطام ابشر او مقيم تقدم هذه الخدمة عن طريق  .1

 جوازات.المعتمد من المديرية العامة لل نموذج )تأشيرة خروج وعودة(تعبئة  .2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 ( أبشرالبوابة االلكترونية) 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل

  

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SingleExitReEntryVisa/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SingleExitReEntryVisa/Pages/default.aspx
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://www.absher.sa/portal/landing.html


Public /  متاح  ███   
  

99 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 تأشيرة الخروج والعودة  الغاء 4.0310.0

  وصف الخدمة 

 .صادرة مسبقا يرغبون في الغاء تأشيرة الخروج والعودة والعاملين الذينتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 دمةمستندات الخ 

 بالطلب. المنشأةتقديم خطاب من  .1

 

  شروط وقيود الخدمة 

عن طريق السمممممداد ( ريال سمممممعودي 1000)شمممممهور يترتب على ذلك غرامة  3إذا مضمممممى على التأشممممميرة أكثر من  .1

 بالصراف اآللي.

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 خدمةمكان التقديم على ال 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/


Public /  متاح  ███  

 
  

100 

 

 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 اصدار اقامة جديدة .50.3010

  وصف الخدمة 

 اقامة جديدة. تقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات الذين يرغبون في اصدار

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري.أو رقم صورة  .1

 صورة جواز السفر مع تأشيرة الدخول. .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 في حال عدم وجود سجل تجاري يقدم تعهد باستخراجه خالل شهر. .1

 ير العام.مضاف فيه اسم المدالتجاري في حال طلب إصدار إقامة المدير العام يجب تقديم صورة من السجل  .2

 في حال طلب إصدار إقامة المدير العام، يلزم اصدار كرت عمل من الموقع االلكتروني لمكتب العمل. .3

 .جوازاتمديرية العامة للالكتروني مرسل لل كشف طبي شامل وجود .4

 .الكتروني مرسل للمديرية العامة للجوازات تامين طبي وجود .5

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )اصدار اقامة(تعبئة  .6

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/NewIqama/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/NewIqama/Pages/default.aspx
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 اصدار اقامة للسائق الخاص أو الخادمة .60.3010

  وصف الخدمة 

 للسائق الخاص أو الخادمة المنزلية.تقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات الذين يرغبون في اصدار اقامة جديدة 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 صورة جواز سفر. .2

 .رب األسرةصورة إقامة  .3

  شروط وقيود الخدمة 

 ذلك(حال عدم امكانية االصدار يجب إحضار ما يثبت  )وفيتقدم هذه الخدمة عن طريق نطام ابشر او مقيم  .1

 .جوازاتمديرية العامة للي مرسل للالكترون كشف طبي شامل وجود .2

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )اصدار اقامة(تعبئة  .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 الجهة الحكومية مقدمة الخدمة.تسديد الرسوم الخاصة ب 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/NewIqama/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/NewIqama/Pages/default.aspx
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 فصل تابع بإقامة مستقلة .70.3010

  وصف الخدمة 

 يرغبون في فصل تابع لهم بإقامة مستقلة. والعاملين الذينتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 صورة جواز السفر. .2

 .رب األسرةاقامة  أصل .3

 عاما. (18)لمن بلغ  إثبات الدراسة بالنسبة لألبناء الذكور .4

  شروط وقيود الخدمة 

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )فصل تابع بإقامة مستقلة(تعبئة  .1

 

 المقابل المالي للخدمة 

 مة.تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخد 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحديوم عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/FollowerSeparete/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/FollowerSeparete/Pages/default.aspx
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 تجديد االقامة  .08.3010

  وصف الخدمة 

 ة أو العاملين.في اصدار اقامة جديدة للمال لذين يرغبوناتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 اإلقامة والجواز.صورة  .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 تقديم التالي: العام يجبفي حال تجديد االقامة للمدير   .1

 .كرت العمل 

 .سجل التجاري يحتوي على أسم المدير العام 

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )تجديد االقامة(تعبئة  .2

 .لجوازاتللمديرية العامة الكتروني مرسل لطبي  تأمين وجود .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة. تسديد 

 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 ( أبشرالبوابة االلكترونية) 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يوم عمل واحد

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/IqamaRenew/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/IqamaRenew/Pages/default.aspx
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://www.absher.sa/portal/landing.html
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 االقامة لمن غادر ولم يعد الغاء 09.310.0

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للمنشآت التي ترغب بإلغاء االقامة لعامليها ممن غادر خارج المملكة ولم يعد خالل مهلة التأشيرة.

 

 مستندات الخدمة 

 اري.السجل التج أو رقم صورة .1

 أصل االقامة. .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 .( يوما  31بم )يشترط أن يقدم الطلب بعد انتهاء تأشيرة العودة  .1

 ( ريال سعودي في حال فقدان اإلقامة.1000تقديم شيك مصدق بغرامة ) .2

 .عامفي حال كانت المهنة مستثمر او مدير الستثمار وزارة اتقديم خطاب تأييد من العالقات الحكومية في  .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 بدل فاقد لإلقامة إصدار 0.1310.0

  وصف الخدمة 

 يرغبون في اصدار بدل فاقد لإلقامة. والعاملين الذينصحاب الشركات تقدم هذه الخدمة أل

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري.أو رقم صورة  .1

 صورة اإلقامة. .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 . يتم استالم االقامة عبر خدمة واصل.1

 رية العامة للجوازات.المعتمد من المدي  نموذج )اصدار اقامة(تعبئة . 2

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .وم عمل واحدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/NewIqama/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/NewIqama/Pages/default.aspx
https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/0b14f28042a7298bbc62bcf19888f4e7/20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b14f28042a7298bbc62bcf19888f4e7-l1.S1hS
https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/0b14f28042a7298bbc62bcf19888f4e7/20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b14f28042a7298bbc62bcf19888f4e7-l1.S1hS
https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/0b14f28042a7298bbc62bcf19888f4e7/20.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0b14f28042a7298bbc62bcf19888f4e7-l1.S1hS
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 تابع لرب األسرة إضافة 1.1310.0

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات الذين يرغبون في إضافة تابع لرب األسرة.

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 .مع التأشيرة صورة جواز سفر .2

 .رب األسرةصورة إقامة  .3

  شروط وقيود الخدمة 

 تقديم صورة شهادة الميالد إذا كان التابع من مواليد المملكة العربية السعودية. يجب .1

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )إضافة تابع(تعبئة  .2

 .للجوازات مديرية العامةمرسل لل سنوات 10لمن هم أكبر من الكتروني كشف طبي  وجود .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .دواح يوم عمل

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/AddFollower/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/AddFollower/Pages/default.aspx
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 طلب بدل فاقد لجواز السفر .21.3010

  وصف الخدمة 

 يرغبون في اصدار بدل فاقد لجواز السفر. والعاملين الذينتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 .جوازات السفرصورة  .2

 صورة االقامة. .3

 صورة تأشيرة الدخول. .4

 زات السابقة إن وجدت.الجوا تقديم أصول .5

 .( ريال سعودي1000شيك مصدق بغرامة ) تقديم .6

  شروط وقيود الخدمة 

 لمعتمد من المديرية العامة للجوازات.ا نموذج )شهادة إصدار جواز بدل فاقد للوافدين(تعبئة  .1

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )تعهد عن فقدان الجواز(تعبئة  .2

 المقابل المالي للخدمة 

  الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة.تسديد 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يوم عمل واحد

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/ForeignPassportLost/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/ForeignPassportLost/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/PassportLost/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/PassportLost/Pages/default.aspx
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 برنت طلب 3.1310.0

  وصف الخدمة 

 مية أخرى.تقدم هذه الخدمة للمنشآت التي ترغب طلب في برنت عنها لتقديمة لجهات حكو

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري.أو رقم صورة  .1

 خطاب من المنشأة بطلب برنت. .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

 

 المتوقع لتنفيذ الخدمة الوقت 

 .واحد يوم عمل
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 الحيوية البصمة 4.1310.0

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للمنشآت التي ترغب في ادخال البصمة للعاملين.

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 بالنسبة للقادم الجديد. وصورة الجوازأصل  .2

 مقيم.بالنسبة لل وصورة اإلقامةأصل  .3

  شروط وقيود الخدمة 

 ال يوجد

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل
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 م 2020 -نسخة الثانيةال -اإلصدار الثامن –دليل الخدمات 

 ربيانات جواز السف تعديل 5.1310.0

  وصف الخدمة 

 يرغبون في تعديل بيانات جواز السفر. والعاملين الذينتقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات 

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري.أو رقم اصورة  .1

 .الذي تلية مع صور منها والجوازات الجديدةإحضار الجواز القديم الذي قدم به الي المملكة  .2

 االقامة. أصل .3

 خدمة شروط وقيود ال 

 شهادة الميالد للمرافقين من مواليد المملكة مع صورة منها. أصل.في حال وجود مرافقين بالجواز، يجب احضار 1

 مد من المديرية العامة للجوازات.المعت نموذج )تعديل بيانات(تعبئة . 2

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/DataEdit/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/DataEdit/Pages/default.aspx
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  معلومات نقل 6.1310.0

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات الذين يرغبون في نقل معلومات جواز السفر.

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 )الجوازات السابقة جميعها(. صورة الجواز القديم وإحضار األصل .2

 

  شروط وقيود الخدمة 

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )نقل معلومات(تعبئة  .1

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 

 مكان التقديم على الخدمة 

  حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

 ( أبشرالبوابة االلكترونية) 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .واحد يوم عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/InformationTransfer/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/InvestorsProcedures/InformationTransfer/Pages/default.aspx
https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://www.absher.sa/portal/landing.html
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 األجنبيةكفالة وتعديل المهنة للمدير العام لفرع الشركات  نقل 7.1310.0

  وصف الخدمة 

 لتي ترغب في نقل كفالة أو تعديل المهنة للمدير العام لفرع الشركات االجنبية.تقدم هذه الخدمة للمنشآت ا

 

 مستندات الخدمة 

أو صورة قرار الشركاء مصدق من السفارة  صورة عقد التأسيس للشركات مصدق من السفارة السعودية .1

 السفارة السعودية. ومصدق منكان من الشركاء شركات  إذاللشركة األم في بلدها  وعقد التأسيس السعودية

 السجل التجاري. أو رقم صورة .2

 صورة جواز سفر. .3

 صورة االقامة. .4

 السابق مصدق من الغرفة التجارية.رب العمل تقديم خطاب تنازل من  .5

 لتعديل المهنة ونقل الكفالة. المنشأةتقديم خطاب من  .6

 (من هذا الدليل.09.08وفقا للخدمة رقم )الستثمار وزارة اتقديم خطاب تأييد من  .7

 وتعديل المهنةمن هذا الدليل  (10.05.03بحسب الخدمة رقم )تقديم موافقة مكتب العمل على نقل الكفالة  .8

 .من هذا الدليل (10.05.05بحسب الخدمة رقم )

 تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية. .9

  شروط وقيود الخدمة 

 .رب العملانهاء االجراءات االلكترونية لموافقة  .1

 المعتمد من المديرية العامة للجوازات. نموذج )نقل كفالة وتعديل المهنة(تعبئة  .2

 

 الي للخدمةالمقابل الم 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

 ( أبشرالبوابة االلكترونية) 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 .يوم عمل واحد

 

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/static/logindefmoi/!ut/p/z1/jcxLCsIwFIXhtbiCnDya2uGlSBJaLK0EayaSkVS0iojrNwanFu_swPdfFtjIwhxf0yk-p9scL2kfgj7CKWW5Eg38sAHRtoMrGo5Os30GVW9qaxMwnDTIleIjuHGChX_6BZD7H0dIfcikNmRV2QLr1hRwZP1Q9VKC5Bcs_NjFB7tf_YizWr0BIYUbzA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/static/logindefmoi/!ut/p/z1/jcxLCsIwFIXhtbiCnDya2uGlSBJaLK0EayaSkVS0iojrNwanFu_swPdfFtjIwhxf0yk-p9scL2kfgj7CKWW5Eg38sAHRtoMrGo5Os30GVW9qaxMwnDTIleIjuHGChX_6BZD7H0dIfcikNmRV2QLr1hRwZP1Q9VKC5Bcs_NjFB7tf_YizWr0BIYUbzA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://www.absher.sa/portal/landing.html
https://www.absher.sa/portal/landing.html
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 للسائق الخاص أو الخادمةالخدمات  نقل 18.310.0

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة ألصحاب الشركات الذين يرغبون في نقل كفالة للسائق الخاص أو الخادمة.

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري.أو رقم صورة  .1

 )الجوازات السابقة جميعها(. ورة الجوازوص أصل .2

 .رب العمل الجديدصورة إقامة  .3

 المديرية العامة للجوازات.السابق مصدق من رب العمل خطاب تنازل من  .4

 .الخاص صورة رخصة القيادة للسائق .5

 

  شروط وقيود الخدمة 

 ( المعتمد من المديرية العامة للجوازات.نقل كفالةتعبئة نموذج ) .1

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز عالقات المستثمرين 

  

  المتوقع لتنفيذ الخدمةالوقت 

 .يوم عمل واحد

 

 

 

 

 

 

https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SponsorShipChange/Pages/default.aspx
https://www.gdp.gov.sa/sites/pgd/ar-SA/Procedures/ForeignProcedures/SponsorShipChange/Pages/default.aspx
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 والتنمية االجتماعية الموارد البشريةوزارة  410.0

 بيانات تحديث 1.0410.0

  وصف الخدمة 

 التي ترغب في تحديث بياناتها. للمنشآتتقدم هذه الخدمة 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري.أو رقم صورة  .1

 والدخل.صورة شهادة الزكاة  .2

 هادة التأمينات االجتماعية. صورة ش .3

 صورة رخصة البلدية. .4

 

  شروط وقيود الخدمة 

والتنمية االجتماعية وتصديقه من الغرفة  الموارد البشريةالبيانات( المعتمد من وزارة  )تحديثتعبئة نماذج    .1

 التجارية.

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  االجتماعية(.البوابة االلكترونية لوزارة )الموارد البشرية و التنمية 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يوم عمل واحد

 

 

 

 

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx
https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx
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 خدمات وافد نقل 2.0410.0

  وصف الخدمة 

 تقدم هذه الخدمة للمنشآت االجنبية التي ترغب في نقل خدمات وافد لها. 

 

 مستندات الخدمة 

نقل الخدمة بنقل  يفيد برغبة المنشأة طالبةوالتنمية االجتماعية  الموارد البشرية وزارةتقديم خطاب الى ممثل  .1

 الوافد للعمل لديها مصدق من الغرفة التجارية.

تفويض مصدق لمقدم الطلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية وذلك للمنشآت التي تقل عمالتها عن  .2

 ( عامل.50)

  شروط وقيود الخدمة 

رافق، او أي مهنة كفيلة نقل الكفالة يتم عن طريق موقع مكتب العمل االلكتروني ما عدا مهنة مهندس، م .1

 السابق في النطاق األحمر.

 تقدم الخدمة فقط للمرافقين والتابعيين ومن لديهم مشكلة بالنظام لدواعي الشطب وغيره. .2

 والتنمية االجتماعية. الموارد البشرية المعتمد من وزارة نماذج ) نقل خدمات(تعبئة  .3

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

  وابة الخدمات االلكترونيةب –الموقع االلكتروني 

  االجتماعية(.البوابة االلكترونية لوزارة )الموارد البشرية و التنمية 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يومان عمل.

 

 

 

 

 

https://mlsd.gov.sa/ar/service-cards/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF
https://mlsd.gov.sa/ar/service-cards/%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF
https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx
https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx
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 المنشأة مسمى تعديل 3.0410.0

  وصف الخدمة 

 . المرخصةمسمى المنشأة مة للمنشآت االجنبية التي ترغب في تعديل تقدم هذه الخد

 

 مستندات الخدمة 

 لسجل التجاري أو ترخيص البلدية.أو رقم اصورة  .1

 .كان التعديل الى شركة إذاإرفاق صورة عقد التأسيس  .2

نات وبيان بالعمالة مطبوعات المنشأة بشأن صحة البيا ىجوازات العمالة لمطابقتها او تقديم تعهد عل أصلإرفاق  .3

 او تعهد بصحة البيانات مصدق من الغرفة التجارية.

تقديم تعهد بان المنشأة المتحولة ال يوجد لديها تأشيرات لم تدخل السعودية وان جميع العمالة استخرج لهم  .4

 اقامات

 .او الوكالة الشرعية تفويض المصدق من الغرفة التجاريةارفاق صورة ال .5

 طلب مع اثبات هوية المفوض أو وكالة شرعية أو بطاقة التعقيب الخاصة بمكتب العمل.تفويض مصدق لمقدم ال .6

  شروط وقيود الخدمة 

 االمارة.يتطلب موافقة  العمل،رب في حالة وفاة  .1

في حالة التعديل من شركة الى مؤسسة فردية، يجب تقديم خطاب بتنازل الشركاء عن حصتهم في العمالة  .2

 ة.مصدق من الغرفة التجاري

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

 حجز موعد –مراكز األعمال 

  

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 يومان عمل.
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 العليا(المهن )المهن  تغيير 4.0410.0

  وصف الخدمة 

هندس مهنة مماعدا والتنمية االجتماعية  الموارد البشرية وزارةيا  عن طريق موقع تقدم هذه الخدمة للشركات إلكترون

 سب الخدمة أدناه.تقدم ح فإنهامرافق أو 

 

 مستندات الخدمة 

 السجل التجاري. أو رقم صورة .1

 .صورة شهادة التأمينات االجتماعية .2

 .والدخلصورة شهادة الزكاة  .3

 مطابقة.صورة الجواز واالقامة مع احضار االصل لل .4

 وصورة المؤهل العلمي للعامل مصدق من السفارة السعودية. أصل .5

 خطاب طلب تعديل مهنة على مطبوعات الشركة. .6

 تفويض لمقدم الطلب المنشأة بالحاسب االلي مع اثبات هوية المفوض. .7

 

  شروط وقيود الخدمة 

تشغيل واستمارة السيارة المراد وصورة كرت ال أصلللراغبين في تعديل مهنة سائق عام او شاحنة يجب احضار  .1

 التعديل عليها والراغبين في التعديل الى مهنة سائق آليات الطرق يجب احضار مبايعة او استمارة السيارة.

مخاطبة صندوق الموارد البشرية من قبل  معللراغبين في تعديل مهنة طبيب احضار موافقة الشؤون الطبية  .2

 مكتب العمل.

 لمهندسين.السعودية لهيئة البة في التعديل يجب احضار موافقة من المكاتب الهندسية الراغ .3

 لديه رخصة قيادة مترجمة من بلده. وان يكون خطاب موافقة المرور بالنسبة للسائقينيجب احضار  .4

 

 المقابل المالي للخدمة 

 .تسديد الرسوم الخاصة بالجهة الحكومية مقدمة الخدمة 

 مكان التقديم على الخدمة 

  بوابة الخدمات االلكترونية –الموقع االلكتروني 

  االجتماعية(.البوابة االلكترونية لوزارة )الموارد البشرية و التنمية 

 

 الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة 

 ن عمل.يوما

https://www.misa.gov.sa/ar/e-services/
https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx
https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx
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 : القواعد واألحكام العامة  11.00
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 القيود التي تكتب على التراخيص  11.01

 

 المنشأة االلتزام بها: و يجب علىيتم النص عليها في الترخيص االستثماري عند صدوره  قيود

 

 القيد النشاط الرقم

 %(100التراخيص التجارية )أجنبي  1
 % من السعوديين  30تدريب  .1

 عدم فتح أكثر من محل في الحي الواحد .2

 عالمصان 2

على المرخص له مراجعة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للحصول على  .1

الترخيص الصناعي، والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة للحصول على الموافقة 

 البيئية

 مكتب علمي و فني 3

يجوز للمكتب دراسة األسواق بالنسبة لنوع نشاط الشركة وإعداد تقارير عن هذه  .1

ملخصا  سنويا  الستثمار لوزارة امركز الرئيسي وعلى المكتب أن يقدم الدراسة لل

 عن نشاطه

يحظر على المكتب تنفيذ أي عقود وال القيام بأي نشاط تجاري أو استثماري في  .2

المملكة بطريق مباشر أو غير مباشر كما يحظر عليه تقاضي أية أتعاب عن تدريب 

 الفنيين السعوديين

نظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية تلتزم الشركة بكافة األ .3

السعودية ويسحب هذا الترخيص إذا خالفت الشركة أحكامه وتبلغ الجهات 

 الرسمية المعنية بذلك

انهاء او عدم تجديد الترخيص متى ما رئي ان دور المكتب الستثمار لوزارة ايحق  .4

 يخرج عن الغرض المرخص له به

4 
اتب الترخيص االستشاري لمك

 االتصال االقتصادية والفنية

يجوز للمكتب دراسة األسواق وإعداد التقارير عن هذه الدراسة للمؤسسات  .1

المعنية في الدولة الراغبة في الحصول على الترخيص، وعلى المكتب أن يقدم 

 ملخصا  سنويا  عن نشاطه.الستثمار لوزارة ا

جاري أو استثماري في ُيحظر على المكتب تنفيذ أية عقود أو القيام بنشاط ت .2

 المملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الغاء الترخيص أو عدم تجديده متى ما راءت أن دور المكتب الستثمار لوزارة ايحق  .3

 يخرج عن الغرض المرخص به.

 أنشطة الشركات القابضة 5
لكل مشروع يراد انشاؤه و الستثمار وزارة االحصول على موافقة مسبقة من  .1

 ار فيهاالستثم

 الترخيص العقاري 6

على كل عقار يراد تملكه أو الستثمار وزارة االحصول على موافقة مسبقة من  -

مليون ريال أرضا  و بناء، و  30استثماره بحيث ال تقل تكلفة أي مشروع عن 

 شريطة أن ال تكون ضمن حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
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7 
ها قيود  وشروط عامة يلتزم ب

 المستثمر بعد استالم الترخيص

 المنشأة بما يلي: /طالبي الترخيص /يلتزم طالب الترخيص

 3إكمال باإلجراءات الالحقة لصدور الترخيص االستثماريب في موعد أقصاه  .1

أشهر من تاريخ صدور الترخيص واستخراج التراخيص الالزمة لممارسة النشاط من 

خطيا  الستثمار وزارة الك وعليه اشعار الجهات المختصة لألنشطة التي تتطلب ذ

في حال واجهته عقبات لدى الجهات الحكومية لمساعدته قبل تاريخ بدء النشاط 

 المذكور في الطلب بثالثة أشهر على األقل.

 العمل في النشاط االستثماري المرخص له به فقط.  .2

ع تنفيذ المشروع االستثماري في موعده المحدد في هذا الطلب وفي الموق .3

 أو الفرع المرخص له.

الستثمار وزارة ا استخدام اسم المنشأة الرسمي وفقا  لما ورد في ترخيص .4

 جميع الدوائر الحكومية وفي جميع مطبوعات المنشأة وجميع معامالته. 

 تجديد الترخيص االستثماري قبل انتهاء موعده المحدد. .5

ندات والوثائق والتعاون معه وتوفير المستالستثمار وزارة ااستقبال مفتش  .6

 واإلحصاءات والبيانات التي يطلبها خالل الزيارات التفتيشية. 

 عدم إنتاج أو تسويق أي منتج غير المنتجات المرخص له بها. .7

 احترام حقوق اآلخرين فيما يتصل بأنظمة حقوق الملكية الفكرية. .8

 اتخاذ التدابير االزمة للمحافظة على البيئة. .9

القوانين الصادرة من الوزارات والدوائر الحكومية االلتزام بجميع التعليمات و .10

 المعنية ويلزم موظفيه بذلك.

خطيا  بأي تغيير في عنوان المراسلة أو صندوق البريد أو الستثمار وزارة اإخطار  .11

أيام عمل من  10البريد االلكتروني أو أرقام الهاتف والفاكس في مدة أقصاها 

 من هذا الدليل (13.01تغيرها باستخدام النموذج رقم )

 

 عدون بما يلي:هيقر المستثمر / المستثمرون ويتعهد / يت

أن يلتزم/يلتزموا بكافة الشروط والضوابط الواردة بنظام االستثمار االجنبي في  -

( وتاريخ 1المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

والئحته التنفيذية، كما يقر/يقرون بصحة المستندات والبيانات  هم(5/1/1421)

 والمعلومات التي تم تقديمها للحصول على هذا الترخيص.

االستثماري باستخدامه في الوزارة يلتزم المستثمر الحاصل على ترخيص  -

الستثمار وزارة اكومة المملكة العربية السعودية واألغراض المرخصة له بها. وإن ح

مل أي مسئولية تجاه الغير داخل المملكة أو خارجها عن أي عمل غير قانوني ال تتح

إلغاءه لو استجد مستقبال الستثمار ولوزارة ابصفة مباشرة أو غير مباشرة. 

مخالفات قانونية أو مخاطر أمنية قد يتعرض لها المجتمع السعودي أو تضع 

ثمارية في أغراض المملكة في مساءلة دولية نتيجة استغالل األنشطة االست

 مشبوهة.
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أن الهدف من وراء هذا الترخيص هو القيام بنشاط استثماري فعلي بحسب  -

في الستثمار وزارة ا المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة وإذا اتضح لدى

أي وقت كان أن السبب غير ذلك أو أن أي من المستندات والبيانات والمعلومات 

حق في سحب الترخيص بدون أدنى مسئولية عليها المقدمة غير صحيحة فلها ال

 مع تطبيق األنظمة المرعية بحق مقدم الطلب وصاحب الترخيص.

ضدهم أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية ألحكام نظام  /أنه لم تصدر ضده -

 االستثمار األجنبي من قبل.

لمملكة عليهم سابقا  في مخالفات مالية أو تجارية سواء في ا/أنه لم يحكم عليه -

 العربية السعودية أو في بلدان أخرى.

يقوموا بتحويل رأس المال المذكور في هذا الطلب إلى المملكة /أن يقوم -

 العربية السعودية بعد صدور ترخيص االستثمار.

مقيمين في المملكة العربية السعودية حال تقديم طلب /أنهم غير مقيم/أنه -

يكونوا مقيمين /أو جواز ولم يكن  الحصول على هذا الترخيص بأي صفة أو جنسية

 سنوات. 3بها خالل آخر 

االستثماري باستخدامه في الوزارة يلتزم طالب الترخيص الحاصل على ترخيص  -

الستثمار وزارة ا األغراض المرخص له بها. وإن حكومة المملكة العربية السعودية و

ي عمل غير نظامي ال تتحمل أي مسئولية تجاه الغير داخل المملكة أو خارجها عن أ

 بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

أنه قد اطلع وفهم األحكام العامة والشروط وااللتزامات واإلقرارات والتعهدات  -

 أعاله باإلضافة الى ما ورد في استمارة تقديم الطلب ووافق عليها والتزم بها.

توقيع يعتبر و يخصهم أو يخص ممثله القانوني والتوقيع أدناه يخصه أأن االسم و

  األخير ملزما له أو ملزما لهم.
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 )اإللغاء العقابي(من وزارة االستثمار اإللغاء الصادر  211.0

 

 يحق لها تنفيذ قرار االلغاء عن طريق:الستثمار وزارة امن المنشآت الصادر بحقها قرار إلغاء الترخيص 

 .في حال الحجة لها من هذا الدليل (09.02)قم غرض التصفية وفقا  للخدمة رل الترخيص تجديدالتقدم بطلب  -

 تصفية العمالة المسجلة على المنشأة وإغالق ملف مكتب العمل.  -

 تصفية مستحقات التأمينات االجتماعية واغالق الملف. -

 تصفية مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل واغالق الملف. -

 البلدية.شطب رخصة  -

 الغاء ترخيص الجهات الحكومية االخرى )ان وجدت(. -

 شطب السجل التجاري. -

 أسقاط إقامة المالك )المستثمر/ين( والمغادرة النهائية.  -

 

 مالحظات

 يحق للمستثمر االجنبي الحصول على الخدمات التالية:

 من هذا الدليل. (09.05)تجديد االقامة وفقا للخدمة رقم  .1

 من هذا الدليل. (09.06)تأشيرة الخروج و العودة للمستثمر الملغي ترخيصه وفقا للخدمة رقم  .2
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 أنواع التراخيص والحدود الدنيا لرأس المال ونسبة المشاركة الوطنية 311.0

 *يختص الحد بقيمة تكلفة المشروع الواحد المراد إنشاءه وال يوجد حدود دنيا لرأس مال مشاريع التطوير العقاري.

 .يستثنى من ذلك الشركات الحكومية وشبة الحكومية** 

 

النسبة الدنيا للشريك  ى المقبول لرأس المال )ر.س(الحد األدن نوع الترخيص م

 السعودي

 26,666,667 تجاري بشريك سعودي 1

مليون  20ال تقل حصة رأس المال األجنبي عن 

 ريال

 % 75سعودي وال تزيد نسبة الشراكة األجنبية عن 

25% 

 - 30,000,000 % 100تجاري أجنبي 

 %40 - االتصاالت 2

 %30 - تصاالتالقيمة المضافة لال 3

 %40 - التأمين 4

 %40 - اعادة التأمين 5

 %40 200,000,000 التمويل العقاري 6

 30,000,000*ال تقل قيمه المشروع الواحد عن  التطوير العقاري 7

 أرضا  وبناء  خارج نطاق الحرمين
- 

إدارة المشاريع االنشائية  8

ووضع التصاميم الهندسية 

التفصيلية وشراء المواد 

(EPC) 

- 25% 

النقل العام ) النقل بالحافالت  9

 داخل المدن(
500.000 

30% 

 

النقل العام )  النقل بواسطة  10

 القطارات المترو داخل المدن(
500.000 20% 

 - 500.000 الشركات المساهمة 11

شركة الشخص الواحد  12

 المساهمة** 
5,000,000 - 

التراخيص األخرى في النقل  13

 البري
10,000,000 - 

 - 2,000,000 الرقمية الوساطة 14

 - 10,000,000 التمويل جهات ديون تحصيل 15
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 مر األجنبيحقوق المستث 411.0

 

 حقوق المستثمر االجنبي في االستثمار :أوالا 

 :  حقوق المتقدم بطلب اصدار ترخيص استثماري جديدأوالا

 حق الرد على طلب الترخيص الجديد. .1

 مسبب.الحق في ان يكون رفض اصدار الترخيص الجديد  .2

 الحق في التظلم من قرار الرفض امام ديوان المظالم. .3

   ر االجنبي اثناء سريان الترخيص: حقوق المستثم ثانياا 

والتعليمات  الحق في التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب االنظمة .1

 لنظام االستثمار األجنبي. وفقا  

 .حق تجديد الترخيص .2

 إلزالة المخالفات التي يتم رصدها.مهلة مناسبة  ىحق الحصول عل .3

 اب التبليغ الكتابي بالمخالفات خالل المهلة المحددة.طحق الرد على خ .4

من هذا  (06.00)نظام تملك غير السعوديين للعقار وفقا  للقسم رقم الحق في تملك العقار وفقا ألحكام  .5

 الدليل.

اال للمصلحة  ملكيتها نزعفي عدم  للمستثمر اال بحكم قضائي وكذلك الحق االستثمارات مصادرةالحق في عدم  .6

 وفقا  لنظام االستثمار األجنبي.العامة ومقابل تعويض 

 لها.المنشاة المرخص  ىغير السعوديين عل الموظفين الحق في ان تكون كفالة .7

وفقا   حق أن تكون كفالة المستثمر على المنشأة المرخص لها في حال توفرت لديه الضوابط والشروط المذكورة .8

 من هذا الدليل. (09.04)رقم   للخدمة

و التصرف للخارج أحققتها المنشاة و من االرباح التي حق في تحويل نصبيه من بيع حصته أو من فائض التصفية أال .9

 خاصة بالمشروع. للوفاء باي التزامات تعاقدية كما يحق له تحويل المبالغ الضروريةى فيها بأية وسيلة مشروعة اخر

 )للطلب المكتمل المستندات(.حق الرد على طلب تعديل الترخيص  .10

 الخدمات.تندرج تحت الطلبات الخاصة في دليل  حق الحصول على رفض مسبب ألي طلب تعديل أو .11

 حق الرد على اي استفسار او شكوى. .12

 الترخيص : حقوق المستثمر االجنبي بعد الغاء  ثالثاا 

 التظلمات.العلم بالقرار الى لجنة  بعد الوزارةقرارات  الحق في التظلم من .1

 بالقرار.علمه  بعدالحق في التظلم من قرار لجنة التظلمات امام ديوان المظالم  .2

 من هذا الدليل. (09.02) رقم للخدمة وفقا   ترخيص بغرض التصفية تجديدالحق في  .3
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من ( 09.04)م بطلب بإلغاء الترخيص اختياريا  وفقا  للخدمة رقم لألجنبي المقيم الذي يبادر بالتقدحق نقل الكفالة  .4

 هذا الدليل.

 من هذا الدليل. (09.06) عودة لمرة واحدة للترخيص الملغي وفقا  للخدمة رقمحق الحصول على خروج و  .5

 .وعودة للمرافقينحق الحصول على خروج  .6

 من هذا الدليل. (09.05)قامة لمرة واحدة للترخيص الملغي وفقا  للخدمة رقم حق تجديد اإل .7

 

 واختصاصها قضائية واللجان الشبهالجهات القضائية  :ثانياا 

الجهات القضائية واللجان 

 الشبه قضائية

 

 التخصص وفقا الحتياج االستثمار االجنبي

 استردادها.ودعوى  للحيازة،دعوى منع التعرض  .1 المحكمة الجزئية

 ريال.الدعوى التي ال تزيد قيمتها على عشرين ألف  .2

الدعوى المتعلقة بعقد إيجار ال تزيد األجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط أالَّ تتضمن  .3

 ريال.يزيد على عشرين ألف المطالبة بما 

الدعوى المتعلقة بعقد عمل ال تزيد األجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط  .4

 ريال.أال تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف 

 غيرهم.دعاوى الضرر من المنتفعين سواء أكانوا عزابا  أم  .5

 لعقار.باجميع الدعاوى العينية المتعلقة  .1 المحكمة العامة

 .دعاوى الضرر من العقار نفسه ومن ذلك منع إنشاء قصر لألفراح أو محطة وقود .2

 استرداده.ودعوى  العقار،دعوى منع التعرض لحيازة  .3

 ريال.الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرين ألف  .4

 النوعي.القضايا األخرى التي َيعُدها النظام ضمن اختصاص المحكمة العامة  .5

تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات اإلدارية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان  .1   المحاكم االدارية

مخالفة النظم  مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب في الشكل، أو في السبب أو

أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك  واللوائح،

والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية،  القرارات التأديبية

وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. 

ويعد في حكم القرار اإلداري رفض جهة اإلدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب 

 ائح. عليها اتخاذه طبقا لألنظمة واللو
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 اإلدارة،تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة   .2

والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة اإلدارة طرفا فيها، والدعاوى التأديبية التي 

ا من ضمن اختصاص المحكمة اإلدارية طلبات تنفيذ  ترفعها الجهة المختصة. كما يدخل أيض 

 األجنبية وأحكام المحكمين األجنبية.األحكام 

تختص المحكمة التجارية بالنظر في القضايا الناشئة عن االعمال التجارية االصلية واالعمال  المحاكم التجارية

 التالي:في المنازعات التجارية لكي تكون من اختصاصات الديوان  بالتبعية ويشترطالتجارية 

ا أي ينطبق علي .1 ه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة األولى أن يكون المدعي تاجر 

 من نظام المحكمة التجارية.

ا كذلك. .2  أن يكون المدعى عليه تاجر 

ا   .3 ا أو بالتبعية، فيخرج بذلك ما ال يكون عمال  تجاري  ا محض  أن يكون محل المنازعة عمال  تجاري 

ندسية كمهن: المستشفيات والمستوصفات والمحاماة واالستشارات والمكاتب اله

والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية، ويشترط كذلك أال يكون النظام نص على 

استثنائه، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها ال تعد من األعمال 

 .التجارية

ية يختص قاضي التنفيذ بسلطة عدا االحكام والقرارات الصادرة في القضايا االدارية والجنائ المحاكم التنفيذية

 للتالي:التنفيذ الجبري واالشراف عليه 

 المحاكم.االحكام والقرارات واالوامر الصادرة من  .1

 التحكيم.احكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام  .2

 المحاكم.تفسرها الجهات المخولة بذلك او التي تصدق عليها  الصلح التيمحاضر  .3

 التجارية.االوراق  .4

 الموثقة.العقود والمحررات  .5

 أجنبي.المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد  القضائية واحكاماالحكام واالوامر  .6

 جزئيا.االوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا او  .7

 نظام.لها قوة سند التنفيذ بموجب  األخرى التيالعقود واالوراق  .8

الهيئة االبتدائية لتسوية 

 فات العمالية الخال

 االتي:تختص الهيئة االبتدائية بالفصل نهائيا في 

 كان نوعها التي ال تتجاوز قيمتها عشرة االف ريال. يا  أالخالفات العمالية  .1

 العامل. علىالجزاء الذي يوقعه صاحب العمل ى االعتراض عل .2

عقوبتها المخالفة التي ال تتجاوز  ىفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام عل .3

المخالفات التي ال تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها  وعلىالمقررة خمسة االف ريال 

 عن الخمسة االف ريال.

 االتي:وتختص بالفصل ابتدائيا في 
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 ريال.الخالفات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة االف  .1

 التعويض.خالفات التعويض عن اصابات العمل مهما بلغت قيمة  .2

 العمل.الفصل عن خالفات  .3

المخالفات  ىفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال السعودي عل .4

المخالفات التي تتجاوز عقوبتها  ىالتي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة االف ريال وعل

 ريال.المقررة في مجموعها عن الخمسة االف 

 تبعية.ع عقوبة فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة م .5

 بالتالي:تختص اللجنة الجمركية  اللجنة الجمركية االبتدائية 

  حكمه.النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في  .1

النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارة الموحد والئحته  .2

 .التنفيذية

( من نظام الجمارة 147أحكام المادة )قرارات التحصيل عمال ب علىالنظر في االعتراضات  .3

 الموحد 

( من نظام 148قرارات التغريم وفقا ألحكام المادة ) علىالنظر في االعتراضات المقدمة  .4

 .الجمارة الموحد

 يجوز استئناف أحكام اللجنة الجمركية االبتدائية أمام محكمة اللجنة الجمركية االستئنافية  .5

  باألغلبية.فوعة لديها وتصدر أحكامها تنظر هذه اللجنة في القضايا المر .6

مدة االستئناف ثالثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم االبتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق  .7

 القطعية.به إذا كان حضوريا وتكون األحكام الصادرة من اللجنة االستئنافية لها الصفة 

صرفية بالفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضي بموجب تختص لجنة المنازعات الم  لجنة المخالفات المصرفية 

تحدث اثر ممارسة البنك لنشاطه  المصرفية التياالخص القضايا  ىنظام مراقبة البنوة وعل

المصرفي كفتح االعتمادات والحسابات الخارجية وااليداعات والتحويالت ونحو ذلك  ويخرج من 

 .اختصاص اللجنة بنظر قضايا بنوة التسليف 

 لها وغير المرخص ( )المرخصالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة   المساهمات العقاريةلجنة 

 لجنة االعتراض الضريبية 

 االبتدائية  

 تنشأ بين المصلحة والمكلفين تتولى هذه اللجان الفصل في الخالفات الزكوية والضريبية التي
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 الستثمارا وزارة صالحيات 11.05

 ما يلي:الستثمار وزارة اليحق 

طالبي الترخيص لدى أي دائرة حكومية أو خاصة داخل أو خارج المملكة بغرض  /االستفسار عن طالب الترخيص .1

 التأكد من صحة البيانات أو المعلومات المقدمة من طالب الترخيص وال يحق له االعتراض على هذا اإلجراء.

 الشركة من طالبي الترخيص /حساب طالب الترخيص تخص ماتمعلو من إليه أو تحتاج يلزم ما على الحصول .2

 /بحساب طالب الترخيص الخاصة المعلومات عن أن تفصح يحق لها كما االئتمانية )سمة(. للمعلومات السعودية

 ألي أو /و االئتمانية )سمة( للمعلومات السعودية لدى المفوض للشركة يكون آخر حساب أي أو طالبي الترخيص

 السعودي )ساما( إذا اقتضى األمر ذلك. العربي النقد عليها مؤسسة وافقت أخرى جهة

طالبي الترخيص قبل وبعد صدور الترخيص في تقاريرها وإصداراتها المختلفة  /استخدام معلومات طالب الترخيص .3

 تراها.ولها أن تشرة طرفا  ثالثا  في المعلومات والبيانات الخاصة باالستثمار المرخص له وبالطريقة التي 

القيام بالتفتيش على المنشأة للتأكد من مطابقتها لشروط االستثمار والتزامها باألحكام والتعهدات واإلقرارات  .4

الواردة في هذا الطلب وال يحق للمستثمر االعتراض على ذلك ويجب عليه التعاون في تقديم أي معلومات يتم 

 طلبها أثناء الزيارة.

سواء المنشآت أو األفراد الذين يرغبون في التأكد  –أة المرخصة لمن يطلبها إصدار شهادة استعالم عن المنش .5

توضح أي مخالفات أو  -من وضع المنشأة قبل التعامل معها أو من قبل المنشأة نفسها عند الرغبة في ذلك 

 شكاوى مسجلة لديها على المنشأة سواء تم البت والحكم في هذه المخالفات أم ال.

المستثمرين أو عن المنشأة إال بعد إزالة المخالفات على  /ض أو كل الخدمات عن المستثمرأن تمنع تقديم بع .6

 المنشأة ودفع جميع الغرامات وإحضار ما يثبت ذلك.

على طلب تمديد الفترة الزمنية  الوزارةلمجلس اإلدارة إلغاء الترخيص نهائيا  في الحاالت التي ال توافق فيها  .7

و عند ثبوت عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة، ويتحمل المستثمر المرخص المحددة بالجدول الزمني أ

 له الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا اإللغاء.

إيقاع إحدى العقوبات الواردة في المادة الثانية عشرة من نظام االستثمار االجنبي في المملكة العربية السعودية  .8

هم( إذا ثبت بأن المستثمر األجنبي قد ارتكب مخالفة من 5/1/1421خ )( وتاري1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

في المادة العشرون من الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي الصادرة بقرار مجلس إدارة المخالفات الواردة 

 هم( 12/5/1435( وتاريخ )2/74رقم ) آنذاة الهيئة العامة لالستثمار
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وزارة : التواصل مع 12.00

 االستثمار
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 وزارة االستثمارع التواصل م آلية 12.01

 

 بالتواصل معها من خالل وسائل االتصال التالية:  الوزارةترحب 

 يمكنكم التواصل مع فريق العناية بالمستثمرين عن طريق القنوات التالية:. 1

  ( من خارج 966112035777من داخل المملكة والرقم )( 8002449990)الستثمار لوزارة اعلى الرقم المجاني+

 المملكة.

 الستثمار لوزارة احادثة الفورية عن طريق زيارة الموقع االلكتروني الم(www.sagia.gov.sa والدخول على )

 حساب المنشأة االلكتروني والضغط على ايقونة المساعدة. 

  الستثمار لوزارة اطلب معاودة االتصال عن طريق زيارة الموقع االلكتروني(www.sagia.gov.sa والدخول على )

 أة االلكتروني والضغط على ايقونة المساعدة.حساب المنش

 @ حساب تويترSagiaCare 

 ( مراسلتنا على البريد االلكترونيInvestorCare@sagia.gov.sa.) 

االلكتروني  وزارةال، باإلمكان زيارة موقع الوزارةلالستفسار عن حالة المعامالت والطلبات المسجلة لدى . 2

(www.sagia.gov.sa والدخول على حساب المنشأة االلكتروني لمعرفة حالة الطلب المقدم من االنترنت، أو )

 مراكز عالقات المستثمرين.قسم االستفسارات للطلبات المقدمة عن طريق 

الستثمار وزارة الللشكاوى واالستفسارات والمقترحات واالعتراضات، يرجى زيارة الموقع االلكتروني . 3

(www.sagia.gov.sa والدخول على حساب المنشأة االلكتروني وتسجيل الطلب، وفي حال عدم وجود حساب )

 . الوزارة االلكترونيالكتروني باإلمكان االستفادة من نموذج االستفسار العام في صفحة اتصل بنا في موقع 

 (13.02)نموذج طلب تعديل إجراء على دليل الخدمات رقم  كما يمكنكم االقتراح بالتعديل على هذا الدليل حسب. 4

 من هذا الدليل.
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 مراكز عالقات المستثمرينعناوين  12.02

 

 العنوان التفصيلي االحداثيات QR CODE الرقم المجاني

8002449990 

 

 الرياض

 

, 24.737844

46.637261 

د بن عبد العزيز بن محمد بعد طريق اإلمام سعو

 تقاطع شارع التخصصي فاتجاه الغرب

 العنوان الوطني: 

 3912رقم المبنى: 

 6229الرقم االضافي: 

 12382الرمز البريدي: 

 جدة

 

, 21.633861

39.133348 

 شارع األمير سلطان بعد تقاطع شارع األمل شمال

 7241رقم المبنى: 

 2810الرقم االضافي: 

 23621ريدي: الرمز الب

 الخبر

 

26.348312 ,

50.196423 

 

 شارع طارق بن زياد )تقاطع شارع غرناطة(

 حي الراكة الجنوبية

 7296رقم المبنى: 

 2231الرقم االضافي:

 34227الرمز البريدي: 

 المدينة المنورة

 

24.4823252070

94007 

,39.5727075332

0472 

ملك عبد طريق الملك عبد الله الدائري، دوار ال

 العزيز بطابة ب مركز الخدمات الحكومية الشامل

 7667رقم المبنى: 

 4428الرقم االضافي: 

 42351الرمز البريدي: 
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 : النماذج 13.00
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 نموذج تحديث بيانات تواصل المنشاة .1013

 

  المحترمين                                                                             الستثمار،  وزارة االسادة 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة الله 

)                           (  وتاريخ     الستثمار برقم وزارة امن المرخصة   ..............نقر ونلتزم نحن / .................................

، ومقرها مدينة  هم 14(  وتاريخ     /     /            برقم )                     ، والمقيدة في السجل التجاري هم14/          /

مكتب رقم  ........................الدور  .......................مبنى رقم  .............................طريق  .............................

وموقعها الرسمي على الشبكة .....................................................ولها فروع في كال من  ...............................

، وان عنوان المنشأة الخاص المختار والمعتمد لتلقي اإلشعارات  ..................................................... االنترانت هو 

 تروني التاليص المنشاة هو البريد االلكوالتي تخص ترخيالستثمار وزارة اونحوها من   والتبليغات والقرارات

تعهد المنشاة بمسؤوليتها عن قراءة كل ما يرد على هذا البريد ت(، و.....................................................)

لمسؤولية وان هذا العنوان الخاص مرتب لجميع اآلثار النظامية، والمنشاة تتحمل كامل االستثمار وزارة اااللكتروني من 

 والنتائج واالثار القانونية المترتبة على ذلك.

)المسمى الوظيفي بالمنشأة( والمقيد لدى التأمينات ........... .......................كما تقر وتلتزم المنشأة بأن السيد / 

ن على الموقع الرسمي للمنشأة والمعلالستثمار وزارة امع  المفوضهو  .........................االجتماعية باشتراة رقم 

والبريد االلكتروني ...................... ..... المفوضرقم جوال  ......................وأن عنوان التواصل معه هاتف المكتب 

ونحوها  والقرارات كما أن له حق استالم اإلشعارات والتبليغات..................................................... له مع المنشأة 

وتقديم  ، كما له تسليم رد المنشأة عليها،(اإليميلالبريد اإللكتروني )بأي وسيلة ممكنه بما فيها  وزارة االستثمارمن 

آخر  مفوضرسميا  فور تعين الستثمار وزارة اوتلتزم المنشاة ايضَا بإبالغ  ،الستثمار لوزارة االطلبات الخاصة بالمنشأة 

 بيانات عناوين المنشأة. أوتغيير لبياناته عند حدوث أي  أو

 

 التحية،وتقبلوا اطيب 

 

  التوقيع:

 االسم:

 الصفة: 

  بالهجري:التاريخ 

 المصادقة عليه من الغرفة التجارية:                                                                 للمنشاة:  الختم الرسمي 
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 ء على دليل الخدماتنموذج طلب تعديل إجرا .2013

 

                         Service Guide Amendment form      نموذج طلب تعديل إجراء على دليل الخدمات

 :مالحظات

Notes:                                                                                                                                                     

 بريد االلكتروني اليرسل النموذج عن طريق  ،الستثمار وزارة امن خارج ل(InvestorCare@sagia.gov.sa) 

 External applications are applied on the Email (InvestorCare@sagia.gov.sa) 

                                                                                                                    Application Type نوع الطلب

 Amendment  ☐تعديل              Cancellation ☐إلغاء                  Add    ☐ إضافة

                                                                                                        Targeted Procedureاإلجراء المستهدف

 
 اإلجراءرقم 

Procedure No. 

 
 نص اإلجراء

Procedure Text 

                                                                                                     Request’s  Justificationمبررات الطلب

 

                                                                                                                               Suggestionsاالقتراح 

 

 

 

                                                                Effects Of Suggested Procedureأثر التعديل على اإلجراءات األخرى

 

 

 

 
  الصفة

Occupation     
 

 مقدم الطلب

Applicant Name   

 
 التاريخ

Date                 
 

 التوقيع

Signature  

mailto:InvestorCare@sagia.gov.sa
mailto:InvestorCare@sagia.gov.sa
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 : المرفقات14.00
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 األجنبية من االستثمار األنشطة المستثنا (: جدول1)مرفق رقم 

 

 قطاع الصناعة

استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها وال يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة  .1

  5115زائد  883 -دوليا باألرقام 

 قطاع الخدمات

 .خدمات تأمين اإلعاشة للقطاعات العسكرية .1

 .التحريات واألمن .2

 ي مكة المكرمة والمدينة المنورةاالستثمار العقاري ف .3

 .خدمات اإلرشاد السياحي ذات العالقة بالحج والعمرة .4

 .خدمات التوظيف األهلية .5

 .(621)الوكالء التجاريون بالعمولة المصنفة دوليا  بالرقم   .6

 الخدمات التي تقدمها القابالت والممرضات وخدمات العالج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة .7

 .(93191)دوليا  الرقم 

 .صيد الثروات المائية الحية .8

 .مراكز السموم وبنوة الدم والمحاجر الصحية .9
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 نموذج وكالة توثيق عقد التأسيس(: 2مرفق رقم )

 

  

 ين،                                                                              المحترمالستثمار وزارة االسادة 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

سفر  نقر ونلتزم نحن كال من  السيد / .................................. الجنسية )                                 (    .. حامل جواز

، المقيدة في السجل التجاري  رقم            ...... الشريك في شركة / او مالك شركة            ..........................

 برقم 

 ،.........................  هم ، ومقرها مدينة14)              (  وتاريخ     /     /     

الجواز لغير السعودي( رقم ............. تاريخه...........  –بتفويض السيد/ .........، هوية )السجل المدني للسعودي 

... ، عنوان التواصل معه هاتف المكتب ...................... رقم جوال )......................(. والبريد جنسيته ...............

االلكتروني )..................( بتأسيس شركة استثمارية بالمملكة العربية السعودية، شركة .............. ، وله في 

ات الالزمة لبدء النشاط مع كافة الجهات الحكومية وتلقي رمز ذلك توثيق عقد التأسيس و استكمال كافة اإلجراء

التفعيل و اإلشعارات والتبليغات والقرارات  ونحوها التي تخص ترخيص المنشاة ، وتتعهد المنشاة بتحمل كامل 

 .المسؤولية والنتائج واالثار القانونية المترتبة على ذلك

رسميا  فور تعين مفوض آخر أو عند حدوث أي تغيير لبياناته أو ار الستثموزارة اكما تلتزم المنشاة ايضَا بإبالغ 

 .بيانات عناوين المنشأة

  

 وتقبلوا اطيب التحية،

  

                                                                                                                                                                                                      التوقيع:                                                                                                                     

 المصادقة عليها من السفارة
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 أنظمة ولوائح (: 3مرفق رقم )

 

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .األجنبي والئحته التنفيذية نظام االستثمار .1

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .تنظيم الهيئة العامة لالستثمار والئحته التنفيذية .2

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .للعقار واستثماره نظام تملك غير السعوديين .3

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .4

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .تأمينات االجتماعيةنظام العمل ونظام ال .5

 ) /http://www.ncar.gov.sa. )الرابط: أنظمة الزكاة والضرائب والجمارة .6

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام المرافعات الشرعية .7

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام اإلجراءات الجزائية .8

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام المحاماة .9

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .الشركاتنظام  .10

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام السجل التجاري .11

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام الغش التجاري .12

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام مراقبة البنوة .13

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام العالمات التجارية .14

 ) /http://www.ncar.gov.saالرابط: ) .نظام حماية حقوق المؤلف .15

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام براءات االختراع .16

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  .نظام اإلقامة .17

 ) /http://www.ncar.gov.sa)الرابط:  قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي األنظمة. .18
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 (: متطلبات الجهات المشرفة على بعض األنشطة المرخصة4) رقم مرفق

 

  قطاع الصحةمتطلبات رخص  .1

 (https://www.moh.gov.sa/eServices/Licences/Documents/73.pdf :الرابط)

 متطلبات رخص قطاع التجارة .2

 (https://mci.gov.sa/ar/About/Departments/cp/Documents/Investor-Guide.pdf)الرابط: 

 متطلبات رخص قطاع الزراعة  .3

 )الرابط: 

 

(https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyforEconomicAffairsandInvestment/Topics

/PublishingImages/Pages/30-10-2018-

01/(%20%D8%A7%D8%B6%D8%BA%D8%B7%20%D9%87%D9%86%D8%A7%20).pdf) 

 متطلبات رخص قطاع التعليم .4

 (https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/inv-guide.pdfبط: )الرا

 متطلبات رخص قطاع اإلعالم .5

 (https://lcsys.media.gov.sa/theme/investor_guide.pdf: وزارة االعالم)الرابط:  

 (http://policy.gcam.gov.sa/files/file1.pdf: اإلعالم المرئي والمسموعهيئة  )الرابط:

 متطلبات رخص قطاع النقل .6

 (https://tga.gov.sa/ar/investor)الرابط: هيئة النقل العام : 

 (file:///C:/Users/hfakhri/Downloads/GACA+Booklet+(Pagination2).pdfالطيران المدني: هيئة )الرابط: 

 العامة للموانئ:)الرابط: الهيئة 

https://mawani.gov.sa/ar-

sa/EServices/LicenseSystem/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9

%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%20%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%a

f9.pdf) 
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https://mci.gov.sa/ar/About/Departments/cp/Documents/Investor-Guide.pdf
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyforEconomicAffairsandInvestment/Topics/PublishingImages/Pages/30-10-2018-01/(%20%D8%A7%D8%B6%D8%BA%D8%B7%20%D9%87%D9%86%D8%A7%20).pdf)
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyforEconomicAffairsandInvestment/Topics/PublishingImages/Pages/30-10-2018-01/(%20%D8%A7%D8%B6%D8%BA%D8%B7%20%D9%87%D9%86%D8%A7%20).pdf)
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyforEconomicAffairsandInvestment/Topics/PublishingImages/Pages/30-10-2018-01/(%20%D8%A7%D8%B6%D8%BA%D8%B7%20%D9%87%D9%86%D8%A7%20).pdf)
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/inv-guide.pdf
https://lcsys.media.gov.sa/theme/investor_guide.pdf
http://policy.gcam.gov.sa/files/file1.pdf
https://tga.gov.sa/ar/investor
file:///C:/Users/hfakhri/Downloads/GACA+Booklet+(Pagination2).pdf)
https://mawani.gov.sa/ar-sa/EServices/LicenseSystem/Documents/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%20%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af9.pdf
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 متطلبات رخص قطاع االتصاالت .7

 (https://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Documents/InvestorGuide.pdf)الرابط: 

 متطلبات رخص قطاع الترفيه .8

 https://e.gea.gov.sa/wp-content/uploads/2019/08/InvestmentGuideBookFinalAug27V7.pdf)الرابط: 

https://www.citc.gov.sa/ar/services/licensing/Documents/InvestorGuide.pdf

