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نبذة تعريفية عن االستثامر
باململكة العربية السعودية

متر اململكة العربية السعودية مبرحلة تحول بارزة، حيث تقدم العديد من الفرص واإلمكانات
مع تجاوز عدد للمستثمرين، األمر الذي يجعلها تتبوأ مكانة اقتصادية فريدة بني دول مجموعة العرشين

مليون نسمة، باإلضافة إىل ما تتمتع به من مقومات 30سكانها، الذي يزخر بالشباب املتعلمني، 
ربط اململكة جغرافية فريدة تجعلها أهم بوابة للعامل باعتبارها مركزًا للخطوط التجارية الرئيسة، حيث ت

.القارات الثالث فضاًل عن امتالكها املوارد الطبيعية الوفرية
، بدأت حزمة اإلصالحات االقتصادية الواسعة تؤيت مثارها، إذ إنها تهدف إىل خلق2030يف إطار رؤية 

عجلة النمو فرص وظيفية مميزة وبدء االستفادة من األصول االسرتاتيجية الرئيسة باململكة ودفع
.االقتصادي نحو التنوع

هر ذلك جليًا وحيث شهدت بيئة األعامل يف اململكة انفتاًحا اقتصاديًا شاماًل أدى إىل تحول كيل، ويظ
امل، يف أحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدويل حول التسهيالت املقدمة ملامرسة أنشطة األع

فرة مل فقد تقدمت اململكة العربية السعودية ثالثني مرتبة يف تقديم هذه التسهيالت، يف ط
السوق يشري إىل زيادة ثقة املستثمرين يفالقصريماتشهدها أي دولة يف العامل يف هذا الوقت 

.السعودي والتطلع إىل فرص استثامرية طويلة األمد



الرشوط والقوانني املتبعة 
رللحصول عىل تراخيص االستثام

خـطوات الـتقدم بـطلب تـرخيص استـثامر جـديد

:  مالحظات هامة

طاعم، املقاوالت، امل)يف حالة كان طلب التقدم عىل ترخيص جديد يف احدى القطاعات التالية 
ىل الورق ع" استامرة تعهد بااللتزام بتطبيق املعايري"يجب طباعة ( مصانع املنتجات الخفيفة

جارية الرسمي للمنشأة، تعبئتها وتوقيعها يف املكان املخصص وتصديقها من الغرفة الت
وارفاقها مع باقي املستندات املطلوبة 

(قةسرتفض الطلبات املرسلة بدون تعهد او الطلبات ذات التعهدات الغري موقعة او غري مصد)

:التايللطباعة وتعبئة استامرة التعهد يرجى الضغط عىل االستامرة املناسبة ك

املقاوالتاستامرة تعهد بااللتزام بتطبيق معايري: يف حالة كان الرتخيص يف قطاع املقاوالت-
ري استامرة تعهد بااللتزام بتطبيق معاي: يف حالة كان طلب الرتخيص يف قطاع املطاعم-

املطاعم
يف حالة كان طلب الرتخيص -



تثامراالستراخيصالرشوط والقوانني املتبعة للحصول عىل 

خـطوات الـتقدم بـطلب تـرخيص استـثامر جـديد

: الخطوة االوىل 
:ديدتجهيز املستندات الالزمة للتقدم بطلب ترخيص استثامر ج

ديد تجهيز املستندات الالزمة للتقدم بطلب ترخيص استثامر ج
ارات تراخيص استثامرية سابقة، جوازات سفر، سجالت تجارية، قر )

مجلس ادارة، عقود تأسيس، شهادات بنكية، ميزانيات، 
(  هاوغري ...موافقات جهات مختصة، وكاالت رشعية، تعهدات/تراخيص

الكيان وذلك طبقاً للرشوط واملستندات الخاصة بنوع استثامركم و 
القانوين واملوضحة يف دليل الخدمات

:الخطوة الثانية 
ترخيص تجهيز نسخة الكرتونية من املستندات الالزمة للتقدم بطلب

:استثامر جديد

رخيص تجهيز نسخة الكرتونية من املستندات الالزمة للتقدم بطلب ت
تجارية، تراخيص استثامرية سابقة، جوازات سفر، سجالت)استثامر جديد 

قرارات مجلس ادارة، عقود تأسيس، شهادات بنكية، ميزانيات، 
(  وغريها...موافقات جهات مختصة، وكاالت رشعية، تعهدات/تراخيص

يص حيث وذلك طبقا للرشوط واملستندات املوضحة بدليل تطبيق الرتخ
لكرتوين يلزم تحميل نسخة من هذه املستندات أثناء تعبئة النموذج اال

لطلب ترخيص استثامر جديد



تثامراالستراخيصالرشوط والقوانني املتبعة للحصول عىل 
خـطوات الـتقدم بـطلب تـرخيص استـثامر جـديد

: الخطوة الثالثة 
:التأكد من استخدام اتصال انرتنت مستمر

بدء التأكد من استخدام اتصال انرتنت مستمر غري متقطع قبل ال
الرجوع بتعبئة النموذج حيث انه ال ميكن حفظ املعلومات املدخلة و 

راقه لها فيام بعد، مع األخذ يف االعتبار بأن الوقت املتوقع استغ
إلمتام تعبئة النموذج هو حوايل ساعة

:الخطوة الرابعة 
:تعبئة النموذج االلكرتوين لطلب ترخيص استثامر جديد

تفاصيل وملزيد من ال-لتعبئة النموذج، يرجى الضغط عىل رابط النموذج 
موذج حول كيفية تعبئة النموذج، يرجى الضغط عىل دليل تعبئة الن

:االلكرتوين لطلب ترخيص استثامر
ويكون   jpeg, pdf, png, bmp, gifنوع امللف املسموح برفعة عىل املوقع *

10MBالحجم بحد اقىص 

:الخطوة الخامسة 
:طباعة منوذج الطلب املعبأ الكرتونياً 

باعة هذه النسخة جى طير بعد االنتهاء من تعبئة النموذج وارسال الطلب الكرتونياً سيتم ارسال نسخة من النموذج املعبأ ورقم الطلب لكم عرب الربيد االلكرتوين،
ود تأسيس، تراخيص استثامرية سابقة، جوازات سفر، سجالت تجارية، قرارات مجلس ادارة، عق)والتوقيع عليها وارفاقها مع أصول املستندات األخرى املطلوبة من 

لالستثامرمتهيداً لتقديم املعاملة يف أحد فروع الهيئة العامة( وغريها...موافقات جهات مختصة، وكاالت رشعية، تعهدات/شهادات بنكية، ميزانيات، تراخيص



تثامراالستراخيصالرشوط والقوانني املتبعة للحصول عىل 
خـطوات الـتقدم بـطلب تـرخيص استـثامر جـديد

: الخطوة السادسة 
":منوذج السرية الذاتية للمنشأة"طباعة وتعبئة 

دا متهي)طباعة وتعبئة النموذج وتوقيعه يف املكان املخصص 
(إلرساله مع املستندات املطلوبة

يرجى مراعاة التأكد من صحة املعلومات املدخلة والتوقيع يف
( عةسرتفض الطلبات ذات االستامرات الغري موق)املكان املخصص 

ة لطباعة وتعبئة النموذج يرجى الضغط عىل رابط منوذج السري 
الذاتية للمنشأة

:الخطوة السابعة 
:تقديم معاملة الطلب يف أحد فروع الهيئة العامة لالستثامر

حد بعد االنتهاء من الخطوات السابقة يتوجب تقديم املعاملة يف أ 
فروع الهيئة الذي تتبع له املنطقة املقام بها املرشوع، يرجى

حجز موعد "الحصول عىل موعد لزيارة أحد الفروع عن طريق خدمة 
"لزيارة الهيئة



التأكد من صحة املعلومات املدخلة يف النموذج والتوقيع يف املكان املخصص. 1
ادخال كامل البيانات باللغة العربية. 2
إرفاق استامرة تعهد بااللتزام بتطبيق املعايري يف حالة كان طلب الرتخيص يف احدى القطاعات التالية. املقاوالت، )3

(املطاعم، مصانع املنتجات الخفيفة والورش
ارفاق منوذج السرية الذاتية للمنشأة مع املستندات املطلوبة وتقدميها مع معاملة الطلب. 4
لن يتم البدء بالتعامل مع طلب الرتخيص الجديد الوارد إلكرتونيا إال بعد استالم املعاملة األصل من قبل. الهيئة5
لن يتم استقبال أي معاملة من قبل الهيئة بدون موعد مسبق. 6
ملزيد من املعلومات او االستفسارات حول كيفية التقدم بطلب ترخيص استثامر جديد يرجى التواصل م. عنا عرب مركز 7

8002449990: او االتصال عىل الرقم املجاين info@sagia.gov.saاالتصال عىل الربيد االلكرتوين 
يتم دفع مقابل مايل إلصدار الرتخيص وقدره . ريال للرتخيص الجديد بعد صدور املوافقة عىل الرتخيص82000
تستويف الهيئة . ي ريال سعودي عند اصدار ترخيص رئييس جديد للمنشأة كمقابل مايل لالشرتاك السنو 910000

للحصول عىل الخدمات من مركز الخدمة الشاملة للهيئة

تثامراالستراخيصالرشوط والقوانني املتبعة للحصول عىل 

:خـطوات الـتقدم بـطلب تـرخيص استـثامر جـديد لألهمية يرجى مراعاة التايل

الهيئة : املصدر*
.العامة لالستثامر
ة للمزيد يرجى زيار 

:الرابط التايل
اضغط هنا

http://www.sagia.gov.sa/ar/Tools-to-invest/new1/

