
 

 

 

 

 

 

 9109مشروع نظام رقم ) ( لسنة 
 نظام تظمم المستثمرين 

 ( 64( والمادة )90صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )
 9106( لسنة 01رقم ) من قانون االستثمار

 
 ( 0المادة )

 (  يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.61( ويعمل بو بعد مرور )9109المستثمرين لسنة يسمى ىذا النظام )نظام تظمم 
 

 (: التعريفات 9المادة )
 :يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك

 القانون: قانون االستثمار.
 مجمس االستثمار.المجمس: 

 الييئة: ىيئة االستثمار.
 الرئيس: رئيس الييئة.

 النافذة االستثمارية: النافذة االستثمارية المنشأة في الييئة وفقًا ألحكام القانون
 الجية الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو ىيئة أو مجمس أو سمطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بمدية. 

أو االعتباري الذي يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو اعالمي أو  المستثمر: الشخص الطبيعي
 صحي أو حرفي أو خدمي أو ميني بما في ذلك تكنولوجيا المعمومات. 

 المندوب المفوض: الموظف المنتدب أصوليًا من الجية الرسمية لمعمل في النافذة االستثمارية
 الييئة وفق أحكام ىذا النظام. المجنة: لجنة التظمم المشكمة لدى

 الطمب: طمب التظمم المقدم وفقا ألحكام ىذا النظام. 
 المحكمة المختصة: المحكمة اإلدارية أو أي محكمة يتم انشاؤىا بموجب تشريعات الجية الحكومية وفقا لمقتضى الحال.

 مستثمر. الرخصة: أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجية الحكومية ألي 
 

 ( تقديم التظمم لدى الهيئة0المادة )
بخصوص أي قرار أو اجراء تم اتخاذه أو كان يجب اتخاذه من تقديم الطمب  الييئة من أجلأ. يحق ألي مستثمر مراجعة 

الجية الحكومية، اذا كان من شأن ىذه القرارات او اإلجراءات المساس بحقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات 



 

 

ة فيما بين المستثمر والجية الوطنية او االتفاقيات الدولية المتعمقة باالستثمار التي تكون المممكة طرفا فييا او العقود المبرم
 الحكومية.  

ب. لغايات أحكام ىذا النظام، يسقط حق المستثمر بتقديم الطمب اذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، او بدء باإلجراءات 
ص عمييا في وفقا لموسائل البديمة لحل النزاعات، عمى أنو لممستثمر الحق بتقديم الطمب لحل النزاع وديا وفقا لممدد المنصو 

  تفاقيات الدولية المتعمقة باالستثمار التي تكون المممكة طرفا فييا او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجية الحكومية. . اال

ج.  ال يعد تقديم المستثمر لمطمب وفقا ألحكام ىذا النظام بمثابة طعنا منو أمام المحاكم المختصة او لجوًء لموسائل البديمة لحل 
النزاعات وفقا لما ىو منصوص عميو في االتفاقيات الدولية المتعمقة باالستثمار التي تكون المممكة طرفا، وال يسقط تقديم الطمب 

 حقوق المستثمر المنصوص عمييا في ىذه االتفاقيات.
 

 ( تشكيل المجنة6المادة )
ي الطمبات المقدمة من المستثمرين، ولمرئيس ُتشكل في الييئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى )لجنة التظممات( لمنظر ف .أ 

 تشكيل مثل ىذه المجان عمى مستوى المحافظات عمى أن يتم تحديد نطاق صالحياتيا الجغرافي بموجب قرار تشكيميا.   
 
 
 
 
 
عمى  تتم تسمية رئيس المجنة وأعضائيا وتحديد ميام كل منيم بموجب القرار الصادر وفق أحكام الفقرة )أ( من ىذه المادة .ب 

أن يكونوا من موظفي الييئة، ويسمي الرئيس بموجب القرار ذاتو من ضمن أعضاء المجنة مقررا ليا يتولى تنظيم جدول 
 أعماليا، وتدوين محاضر جمساتيا، وحفظ قيودىا وسجالتيا ومعامالتيا والطمبات المقدمة الييا، ومتابعة تنفيذ قراراتيا.

أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الييئة، يراعى عند تسمية رئيس وأعضاء المجنة  .ج 
 وممن عرفوا بنزاىتيم وموضوعتييم وحيادىم. 

تجتمع المجنة أسبوعيا وكمما دعت الحاجة بناء عمى دعوة من رئيسيا، ويكون اجتماعيا قانونيا بحضور أغمبية أعضائيا،  .د 
عة من الموعد المحدد، يتم االجتماع بعد أربع وعشرين ساعة من موعد االجتماع وفي حال عدم توفر النصاب خالل سا

األول، ويكون االجتماع الثاني قانونيا باألعضاء الذين يحضرونو ميما كان عددىم عمى ان يكون من بينيم رئيس المجنة 
 او نائبو.

األعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي  يكون لكل عضو من أعضاء الييئة صوت واحد وتصدر قراراتيا بأغمبية أصوات .ه 
 األصوات يرجح الجانب الذي صوت معو رئيس المجنة او نائبو في حال عدم حضور رئيس المجنة .

لرئيس المجنة دعوة أي اشخاص من ذوي الخبرة واالختصاص من القطاع العام أو الخاص من خارج الجية الحكومية  .و 
 نة دون أن يكون ليم حق التصويت عمى قرارتيا. المحددة بالطمب لممشاركة في اجتماعات المج

 
 ( اختصاص ومهام المجنة 5المادة )



 

 

لمتحقق من سالمة االجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن المستثمرين تختص المجنة بالنظر في الطمبات المقدمة من  .أ 
مخالفتيا لالتفاقيات الدولية المتعمقة الجية الحكومية ولمتحقق من تطبيقيا الصحيح لمتشريعات الناظمة لعمميا وعدم 
 باالستثمار التي تكون المممكة طرفا فييا والعقود المبرمة بين ىذه الجيات والمستثمرين.

 تتولى المجنة القيام بالميام التالية:  .ب 
 استالم وتصنيف ودراسة الطمبات المقدمة من قبل المستثمرين.   .0
فات والقيود والمراسالت المتعمقة بالطمب، وليا طمب تزويدىا بأي وثائق االطالع عمى كافة الوثائق بما في ذلك المم .9

 وبيانات الزمة لمفصل في الطمب من الجية الحكومية أو أي من المديريات المختصة فييا أو من ِقَبل المستثمر ذاتو.
أي أمر أو معمومات  االستيضاح من الجية الحكومية أو أي من المديريات المختصة فييا أو من ِقَبل المستثمر عن .3

 تتعمق بالطمب.   
 عقد االجتماعات بحضور ممثمي الجية الحكومية والمستثمر لالطالع عمى كامل وجيات النظر.  .4
دعوة من تراه مناسبا من ذوي االختصاص والخبرة في أي من المواضيع المعروضة عمييا لالستئناس برأيو دون أن  .5

 يكون لو حق التصويت.
محاولة تسوية موضوع الطمب وديا ين المستثمر والجية الحكومية، بحيث تقدم المجنة التوصية لمجية الحكومية  .6

إلعادة دراسة سالمة االجراء أو القرار المتخذ موضوع الطمب، أو تقديم التوصية ليا التخاذ قرار كان يجب عمييا 
ية المتعمقة باالستثمار التي تكون المممكة طرفا فييا او العقود اتخاذه وفقا لمتشريعات ذات العالقة أو االتفاقيات الدول

 المبرمة فيما بين المستثمر والجية الحكومية إذا تبين لمجنة صحة الطمب واقتنعت الجية الحكومية بذلك.   
 الرفع الى الرئيس فيما لم يتم التوصل لحل بشأنو التخاذ اإلجراءات الالزمة.  .7
 ئيس.أي ميام أخرى يحددىا الر  .8

ج. يجب عمى المجنة رفع تقرير شيري الى الرئيس يتضمن ممخصًا عن كافة أعمال المجنة والتظممات والقرارات الصادرة خالل 
 تمك المدة، وعمى الرئيس رفع تمك التقارير بشكل ربع سنوي الى المجمس.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

لتقارير ربع السنوية المنصوص عمييا في الفقرة )ج( ( من ىذا النظام، تنشر الييئة ممخصا عن ا9د. مع مراعاة أحكام المادة )
 من ىذه المادة عمى الموقع اإللكتروني لمييئة.

 

 ( الية إجراءات التظمم4المادة )  
صدار القرارات والتوصيات  .أ  عمى الييئة، تحديد أحكام وآليات العمل الالزمة لتسييل إجراءات تقديم الطمب، ودراسة وا 

 المتعمقة بيذه الطمبات وفقا لمتعميمات التي يصدرىا الرئيس ليذه الغاية، عمى أن تتضمن ىذه التعميمات تحديدا لما يمي:   
جراءات تسجيل وتوثيق الطمبات المقدمة. البيانات التي يجب ان يتضمنيا الطمب  .0  والوثائق الواجب ارفاقيا بو، وا 
 الشروط المرتبطة بآلية إعادة تشكيل اللجنة أو تسمية أعضاء آخرين.  .9
 إجراءات استالم وتصنيف ودراسة وتوثيق الطلبات وتحديد المدد الزمنية الالزمة لذلك.  .3
 أي أمور ذات عالقة بعمل المجنة. .4

صدار يجب أن تنص  .ب  التعميمات المشار إلييا في الفقرة )أ( من ىذه المادة عمى وجوب تسريع إجراءات النظر بالطمب وا 
 القرار ، في الحاالت التالية:

اذا كانت طبيعة االجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر، يؤثر بشكل كبير على سير عمل أو إنتاجية النشاط أو تؤدي الى  .0
 وقف أعماله.  

 تشريعات الجهة الحكومية مددا محددة لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة بشكل مباشر.  اذا فرضت .9
 ( من هذا النظام.8اذا تم تقديم الطلب وفق أحكام المادة ) .3

صدار  ج. يجب أن تنص التعميمات المشار الييا في الفقرة )أ( من ىذه المادة عمى وجوب أن تراعي إجراءات النظر بالطمب وا 
القرار المدد المحددة في التشريعات ذات العالقة وأي أحكام ذات عالقة بمدد تسوية النزاعات وديا وفقا لالتفاقيات الدولية 

 المتعمقة باالستثمار التي تكون المممكة طرفا فييا او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجية الحكومية.  
ي طمب تتقدم بو المجنة وفق أحكام ىذا النظام خالل مدة ال تزيد عمى ثالثة أيام من د. عمى الجية الحكومية تقديم ردىا عمى أ

 تاريخ استالميا ىذا الطمب.
 ه. يتم تسجيل الطمب في سجل خاص ويعطى رقما متسمسال وفقا لتاريخ تقديمو، ويعطى مقدم الطمب اشعارا بذلك. 

 
 

 ( قرار المجنة7المادة )
( من ىذا النظام، يجب عمى المجنة وخالل مدة ال تزيد عمى ثالثين 6أ.  مع مراعاة أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة )

صدار أي من القرارات التالية:   يوما من تاريخ تقديم الطمب، النظر في الطمبات المقدمة، وا 
ت الجية الحكومية وضرورة استنفاذ طرق االعتراض توجيو المستثمر لتقديم اعتراضو وفق اإلجراءات المحددة بتشريعا .0

 لدييا، اذا كانت تشريعات الجية الحكومية تتيح الفرصة لممستثمر لتقديم االعتراض أماميا.
عقد االجتماعات الالزمة لتقريب وجيات النظر بين المستثمر والجية الحكومية، وحال التوصل لحل ودي مقبول،  .9

حالتو الى الجية الحكومية إلجراء الالزم بما في ذلك  تعديل أو الغاء إصدار التوصية المتعمقة بموضو  ع الطمب وا 
 اإلجراء أو القرار المتخذ.



 

 

عقد االجتماعات الالزمة لتقريب وجيات النظر بين المستثمر والجية الحكومية، وحال عدم التوصل لحل مقبول،  .3
 احالة الطمب ومرفقاتو الى الرئيس التخاذ اإلجراء الالزم.

إعالن امتناعيا عن النظر بموضوع الطمب بسبب تجاوز مقدم الطمب المدة القانونية المنصوص عمييا في تشريعات  .4
 الجية الحكومية ذات العالقة، عمى أن يتم حفظ الطمب حسب األصول.

 رد الطمب إذا تبين مشروعية اإلجراءات أو القرارات التي قامت الجية الحكومية باتخاذىا. .5
 
 
 
 
 
 

 ب. بعد اتخاذ القرار وفق أحكام الفقرة )أ( من ىذه المادة، يجب عمى مقرر المجنة: 
احالة توصية المجنة وقراراتيا المتخذة، وفق مقتضى الحال، الى الجية الحكومية وأي مديرية ذات عالقة إلجراء  .0

 .الالزم أو لمحفظ وفق االصول المتبعة
 إحالة الطمب ومرفقاتو الى الرئيس. .9
لقرار والتوصية الصادرة الى مقدم الطمب خالل يومين من تاريخ صدوره، ويجوز إبالغو بالقرار بكافة وسائل تبميغ ا .3

 االتصال المتاحة. 
 متابعة تنفيذ توصيات المجنة مع الجية الحكومية. .4

الوزراء التخاذ القرار  ( من الفقرة )أ( من ىذه المادة الى مجمس3ج. يرفع الرئيس الطمبات التي تحال لو وفقا ألحكام البند )
 الالزم بشأنيا.

 
 ( التظمم عمى قرار المندوب المفوض لدى النافذة8المادة )

( من ىذا النظام، اذا كان موضوع الطمب يتعمق برفض المندوب المفوض منح الرخصة أو 7أ. عمى الرغم مما ورد في المادة )
زمنية المنصوص عمييا القانون، لطالب الرخصة أن يتقدم في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض وفق المدد ال

 بالطمب الى الرئيس خالل ستين يومًا من تاريخ تبمغو قرار المندوب المفوض برفض إصدار الرخصة أو من تاريخ انتياء المدة 
النظام، عمى أن ترفع المحددة إلصدار المندوب المفوض لقراره، ويحيل الرئيس الطمب الى المجنة لمنظر فيو وفق أحكام ىذا 
 المجنة توصياتيا الى الرئيس خالل مدة ال تزيد عمى خمسة عشر يوما من تاريخ استالم الرئيس لمطمب.

ب. في حال لم تتم تسوية موضوع الطمب وديا، عمى الرئيس أن يحيل االعتراض إلى المجنة الحكومية المشكمة بموجب 
 القانون.

ىذه المادة سريان المدة القانونية لسقوط حق مقدم الطمب في الطعن بقرار المندوب المفوض ج. يوقف تقديم الطمب وفقا ألحكام 
 ( يومًا.31المنصوص عمييا في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الطمب ولمدة )

 



 

 

 ( السرية9المادة )
التي يتم االفصاح عنيا خالل االجتماعات أ. تعتبر اجراءات النظر في طمبات التظمم وكافة الوثائق والمعمومات المقدمة أو 

التي يتم عقدىا وفقا ألحكام ىذا النظام سرية وال يجوز االحتجاج بيا او بما تم فييا من تنازالت من المستثمر أو الجية 
  الحكومية امام اي محكمة او اي جية كانت.

بالمحافظة عمى سرية اجراءات النظر في طمبات ب. يمتزم أعضاء المجنة وأي شخص تمت دعوتو لحضور اجتماعات المجنة 
التظمم والمعمومات التي وصمت ليم بيذا الخصوص والقرار المتخذ من المجنة، ويحظر عمييم افشاء أي معمومات متعمقة 

 بالتظمم ألي شخص دون موافقة الجية الحكومية والمستثمر عمى ذلك خطيا.
 

 ( النظام المحوسب لمتظمم01المادة )
يئة، وبالتنسيق مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ومركز تكنولوجيا المعمومات الوطني، تطوير البرمجيات المتعمقة عمى الي

بحوسبة عمميات تقديم طمب التظمم ودراستو والرد عمى مقدم الطمب وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعمقة بالتظمم خالل سنة 
 من نفاذ النظام.

 
 ختامي( نص 00المادة )

 يصدر الرئيس التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا النظام.
 
 

 

 


