
 اإلستثمار األجنبي 

  هـ5/1/1421 و تاريخ 1/المرسوم الممكي رقم م

 بعون اهلل تعالى 

 نحن فيد بن عبد العزيز ال سعود 

 ممك المممكة العربية السعودية

 .  ىـ27/8/1412و تاريخ  (90/أ)بناء عمى المادة السبعين من النظام األساسي لمحكم الصادر باألمر الممكي رقم 

 .  ىـ3/3/1414و تاريخ  (13/أ)وبناء عمى المادة العشرين من نظام مجمس الوزراء الصادر باألمر الممكي رقم 

و تاريخ  (19/أ)و بناء عمى المادتين السابعة عشرة و الثامنة عشرة من نظام مجمس الشورى الصادر باالمر الممكي رقم 
 .  ىـ27/8/1412

 .  ىـ17/5/1420وتاريخ  (111/أ)وبعد االطالع عمى تنظيم المجمس اإلقتصادي األعمى الصادر باألمر الممكي رقم 

 .  ىـ2/2/1399وتاريخ  (4/م)س المال األجنبي الصادر بالمرسوم الممكي رقم أ االطالع عمى نظام استثمار ردوبع

 . ىـ 14/11/1420و تاريخ  (1 )األعمى الصادر باألمر الممكي رقم   اإلقتصادي و بعد االطالع عمى قرار المجمس

 (64/60)وبعد االطالع عمى قرار مجمس الشورى رقم 

 .  ىـ5/1/1421و تاريخ   ( 1 )و بعد االطالع عمى قرار مجمس الوزراء رقم  

 : تآرسمنا بما ىو 

 . الموافقة عمى نظام االستثمار األجنبي بالصيغة المرفقة بيذا : ووًال ا

 عمى سمو نائب رئيس  مجمس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصو تنفيذ مرسومنا ىذا ،،، : ثانيا

 فيد بن عبدالعزيز                                                                                           

 نظام اوستثمار األجنبي في المممكة

  : المادة األولى

  :يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منيا ما لم يقتضي السياق خالف ذلك

  . المجمس االقتصادي األعمى: المجمس - أ       

  . مجمس إدارة الييئة العامة لالستثمار: مجمس اإلدارة - ب      

  . الييئة العامة لالستثمار: الييئة - ج      

  . محافظ الييئة العامة لالستثمار: المحافظ - د       

الشخص الطبيعي الذي ال يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص االعتباري الذي ال يتمتع : المستثمر األجنبي : ىـ      
  . جميع الشركاء فيو بالجنسية العربية السعودية

  .توظيف رأس المال األجنبي في نشاط مرخص لو بموجب ىذا النظام: االستثمار األجنبي - و       

األموال والحقوق :يقصد برأس المال األجنبي في ىذا النظام عمى سبيل المثال وليس الحصر : رأس المال األجنبي - ز      
  : التالية متى كانت ممموكة ألجنبي

  . النقود واألوراق المالية واألوراق التجارية - 1           



  . أرباح االستثمار األجنبي إذا تم توظيفيا في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة - 2          

  . اآلالت والمعدات والتجييزات وقطاع الغيار ووسائل النقل ومستمزمات اإلنتاج ذات الصمة باالستثمار - 3          

  . الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الممكية الفكرية والمعرفة الفنية والميارات اإلدارية وأساليب اإلنتاج - 4          

  .النباتية والحيوانية. المشروعات المنتجة لمسمع الصناعية والزراعية: منشآت السمع - ح      

  . مشروعات الخدمات والمقاوالت: منشآت الخدمات - ط      

  . نظام االستثمار األجنبي: النظام - ي      

  . الالئحة التنفيذية ليذا النظام: الالئحة - ك      

  : المادة الثانية

مع عدم اإلخالل بما تقضي بو األنظمة واالتفاقيات يصدر الستثمار رأس المال األجنبي في أي نشاط استثماري في المممكة 
بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الييئة، ويجب عمى الييئة أن تبت في طمب االستثمار خالل ثالثين يوما من تاريخ استيفاء 

ذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الييئة في الطمب وجب عمييا إصدار الترخيص  المستندات المطموبة في الالئحة وا 
ذا رفضت الييئة الطمب خالل المدة المذكورة فيجب أن يكون القرار مسببًا ولمن صدر في حقو قرار الرفض التظمم  لممستثمر، وا 

  . منو وفقا لما تقضي بو األنظمة

  : المادة الثالثة

  . يختص المجمس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من االستثمار األجنبي

  : المادة الرابعة

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز لممستثمر األجنبي الحصول عمى أكثر من ترخيص في أنشطة مختمفة وتحدد الالئحة 
  . الضوابط الالزمة لذلك

  : المادة الخامسة

  : يجوز أن تكون االستثمارات األجنبية التي يرخص ليا بموجب ىذا النظام بإحدى الصورتين اآلتيتين

  . منشآت ممموكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي - 1     

  . منشآت ممموكة بالكامل لمستثمر أجنبي ويتم تحديد الشكل القانوني لممنشأة طبقًا لالئحة والتعميمات - 2     

  : لمادة السادسة

يتمتع المشروع المرخص لو بموجب ىذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بيا المشروع الوطني حسب 
  . األنظمة والتعميمات

  : المادة السابعة

يحق لممستثمر األجنبي إعادة تحويل نصيبو من بيع حصتو أو من فائض التصفية أو من األرباح التي حققتيا المنشأة لمخارج 
 أو التصرف فييا بأية وسيمة مشروعة أخرى كما يحق لو تحويل المبالغ الضرورية لموفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع

.  

  : المادة الثامنة

يجوز لممنشأة األجنبية المرخص ليا بموجب ىذا النظام تممك العقارات الالزمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو 
  . لغرض سكن كل العاممين بيا أو بعضيم وذلك وفقًا ألحكام تممك غير السعوديين لمعقار



  : المادة التاسعة

  . تكون كفالة المستثمر األجنبي وموظفيو غير السعوديين عمى منشأة المرخص ليا

  : المادة العاشرة

توفر الييئة لمراغبين في االستثمار كل المعمومات واإليضاحات واإلحصائيات الالزمة كما تقدم ليم كل الخدمات واإلجراءات 
نجاز جميع المعامالت المتعمقة باالستثمارات   .لتسييل وا 

  : المادة الحادية عشرة

ال تجوز مصادرة االستثمارات التابعة لممستثمر األجنبي كاًل أو جزءًا إال بحكم قضائي كما ال يجوز نزع ممكيتيا كاًل أو جزءًا 
  .إال لممصمحة العامة مقابل تعويض عادل وفقًا لألنظمة

  : المادة الثانية عشرة

تبمغ الييئة المستثمر األجنبي كتابيًا عند مخالفة أحكام ىذا النظام والئحتو إلزالة المخالفة خالل مدة زمنية تحددىا  - 1     
  . الييئة إلزالة المخالفة

  : مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر األجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية - 2     

  . حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة لممستثمر األجنبي- أ           

  .  ألف لاير سعودي500فرض غرامة مالية ال تتجاوز - ب           

  . إلغاء ترخيص االستثمار األجنبي- ج           

  . بقرار من مجمس اإلدارة" 2"تطبق العقوبات المشار إلييا في الفقرة  - 3     

  . يجوز التظمم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقًا لنظامو - 4     

  : المادة الثالثة عشرة

  : مع عدم اإلخالل بأي اتفاقيات تكون المممكة العربية السعودية طرفًا فييا

تتم تسوية الخالفات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر األجنبي فيما لو عالقة باستثماراتو المرخص ليا بموجب ىذا  - 1     
  . النظام وديا قدر اإلمكان فإذا تعذر ذلك يحل الخالف حسب األنظمة

تتم تسوية الخالفات التي تنشأ بين المستثمر األجنبي وشركائو السعوديين فيما لو عالقة باستثماراتو المرخصة بموجب  - 2     
  . ىذا النظام وديا قدر اإلمكان فإن تعذر ذلك يحل الخالف حسب األنظمة

  : المادة الرابعة عشرة

تعامل جميع االستثمارات األجنبية المرخص ليا بموجب ىذا النظام طبقًا ألحكام الضرائب المعمول بيا في المممكة العربية 
  . السعودية وما يطرأ عمييا من تعديالت

  : المادة الخامسة عشرة

يمتزم المستثمر األجنبي بالتقيد بكل األنظمة والموائح والتعميمات المعمول بيا في المممكة العربية السعودية وباالتفاقيات الدولية 
  . التي تكون طرفًا فييا

  : المادة السادسة عشرة

ال يخل تطبيق ىذا النظام بالحقوق المكتسبة لالستثمارات األجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفذ ىذا النظام ومع ذلك فإن 
ممارسة ىذه المشروعات لنشاطيا أو زيادة رأس ماليا تخضع ألحكامو 



 .  

 اإلستثمار األجنبي 

  : المادة السابعة عشرة

  . تصدر الييئة الالئحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بيا من تاريخ نشرىا

  : المادة الثامنة عشرة

ينشر ىذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بو بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشره ويمغى نظام استثمار رأس المال األجنبي 
  . ىـ كما يمغى كل ما يتعارض معو من أحكام2/2/1399 وتاريخ 4/الصادر بالمرسوم الممكي رقم م

 


