
 

 

 
 0202طلبات التظلم لسنة في نظر التعليمات 

 تظلم المستثمرين نظام ( من 02( والمادة )7( من الفقرة )أ( من المادة )3صادرة بمقتضى البند )
 0209( لسنة 063رقم ) 

 
 ( 0المادة )

 .23/1/2020  اعتبارا ا( ويعمل بي2020لسنة  التظمم طمباتفي نظر التعميمات ) تسمى ىذه التعميمات
 

 (: التعريفات 0المادة )
 :المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى غير ذلك تعميماتالتالية حيثما وردت في ىذا اليكون لمكممات والعبارات 

 القانون: قانون االستثمار.
 .نظام تظمم المستثمرين النظام:

 الييئة: ىيئة االستثمار.
 الرئيس: رئيس الييئة.

 الجية الحكومية: أي وزارة أو دائرة أو ىيئة او مجمس أو سمطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بمدية.
 .النظام ات  المنشأ وفق أحكامطمبالالسجل: سجل توثيق      

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

 .النظام المشكمة لدى الييئة وفق أحكامالمجنة: لجنة التظمم 
 الطمب: طمب التظمم المقدم لمييئة وفق أحكام ىذه التعميمات.

 
 طلب التقديم ( 3) المادة
كل  في الييا المشار الودية النزاعات حل مددأن تتم مراعاة  عمى التعميمات ىذه ألحكام وفقا طمبالب التقدم مستثمر ألي يحق -أ 

 .الحال لمقتضى ووفقا المبرمة مع المستثمر العقودفي و   االستثمار التي تكون المممكة طرفا فييا تفاقياتا من



 

 

منموذج ل ووفقاأي من موظفي الييئة المكمفين من الرئيس أو مقرر المجنة من المستثمر أو من يفوضو الى طمب اليقدم  -ب 
  :البيانات التاليةيتضمن  والذيالمعتمد ليذه الغاية، 

 وصفتو وعنوانو.ب طماسم مقدم ال .1
 .التجارية المؤسسة أو الشركة اسم .2
 ورقم الياتف. لو البريد االلكتروني االتصال مع مقدم الطمب عمى أن يحدد فيياوسائل  .3
 الرقم الوطني لمقدم الطمب او لممنشأة االقتصادية. .4
  الذي يمارسو مقدم الطمب.االقتصادي نشاط التحديد  .5
 .الحكومية المقدم بمواجيتيا الطمبالجية  .6
 . االقتصادي نشاطموقع ممارسة ال .7
 م ال.مستعجال أالطمب ما اذا كان  تحديد .8
 .وضوع الطمبستثمار مالا تقديم تصور عن حجم .9

 موضوع الطمب.ضمن استثمار مقدم الطمب والذين قد يتضررون من االجراء او القرار عدد العمال  .10
 منظورا أمام أي جية قضائية أو تحكيمية أو تحقيقية مختصة. الطمبموضوع تحديد ما اذا كان  .11
 أخرى يحددىا رئيس المجنة. أي بيانات .12

 المستندات والوثائق التالية:  إرفاق الطمبيتوجب عند تقديم  -ج 
 و جواز السفر لمقدم الطمب.صورة عن بطاقة األحوال أ .1
 المستثمر. غير من مقدما الطمب كان اذا التفويض عن صورة .2
 شيادة السجل التجاري أو شيادة تسجيل الشركة.   .3
 .رخصة المين لممستثمر .4
 والجيةأو الضرر المتوقع حصولو الطمب  مبمقد لحق الذي الضرروتحديد المصمحة من التظمم  بوضوحمذكرة تبين  .5

و االتفاقيات المتعمقة و مخالفة التشريعات ذات العالقة أوتحديد وج والبيانات األدلةب ةمعزز  الضرر ىذا في المتسببة
 .المبرم مع المستثمر و العقدأ التي تكون المممكة طرفا فييا التي تنطبق عمى المستثمر باالستثمار



 

 

 الموقععمى لتقديم الطمب بيذه الطريقة ، عمى أن تحدد الييئة اإلجراءات الالزمة الكترونيا لدى الييئة الطمبيجوز تقديم  -د 
 الخاص بذلك. 

 
 / التوثيق( السجل4المادة )

المنصوص عمييا في  ستنداتوالم الوثائقالبيانات و  كافة واستكمال من التأكديقوم مستمم الطمب وفور استالم الطمب ب -أ 
سة أيام إلكمال النقص خالل خمفورا مقدم الطمب  ابالغ ، وفي حال نقص أي منيا، عميو( من ىذه التعميمات3)المادة 

ن لم يقم مقدم الطمب  عمى أن يتم اعالمو بذلك. خالل ىذه المدة اعتبر طمبو الغيا، بذلك  عمل، وا 
الطمب وما اذا كان الطمب مكتمال أم ال، عمى عمى مستمم الطمب تزويد مقدم الطمب بإشعار يحدد بموجبو تاريخ تقديم  -ب 

 الرد عمى مقدم الطمب.بشعار المواعيد التي ستقوم المجنة خالليا أن يبين اإل
ن عمى أوبيان فيما اذا كانت مكتممة أم ال عند تسمميا،  المقدمة لمييئة في السجل طمباتال ليسجتمستمم الطمب  عمى -ج 

 .تقديمو ا لتاريخرقما متسمسال وفقكل طمب  يعطي
 استكمال بعد اال عمييا والرد يافي والنظر الطمبات الستقبال والمنظمة التعميمات ىذه في عمييا المنصوص المدد تبدأ ال -د 

 .التعميمات ىذه من( 3) المادة في عمييا المنصوص والوثائق لمبيانات الطمبات
 

 ( اإلحالة الى اللجنة5) المادة
  أن يرفق بالطمب ما يمي: المجنة، وعميو ومرفقاتو المكتممة فورا الىإحالة الطمب   المجنة مقررعمى 
 م ال.مب تظمم يدخل ضمن اختصاص المجنة أن كان الطمب طيان رأيو إب .أ 
 .ال مأ مستعجال يعتبر الطمب كان نإ رأيو بيان .ب 
أي جية قضائية مام منظورا أكان موضوع الطمب  نتحديد إو  ،المقبولة ضمن المدة القانونية امقدمالطمب  كان نتحديد فيما إ .ج 

 و تحقيقية مختصة.أو تحكيمية أ
 

 دعوة اللجنة لالنعقاد  (6المادة )

 الطمب وصول من عمل يومي وخالل المجنة وعمى المجنة، مقرر من الطمب ورد فور دعوتيا غيابو عند نائبو أو المجنة رئيس عمى
 :التالية الحاالت من أي في مستعجال الطمب ويعتبر ،  ال أم مستعجال الطمب كان اذا فيما تحديد ليا ومرفقاتو



 

 

النشاط االقتصادي محل التظمم أو انتاجيتو  عمل اذا كانت طبيعة االجراء أو القرار المتظمم منو يؤثر بشكل كبير عمى سير  -أ 
 أو يؤدي إلى وقف أعمالو. 

 المختصة.اذا نصت تشريعات الجية الحكومية عمى مدد محددة يخشى فواتيا لتقديم المستثمر طعنو أمام المحكمة  -ب 
 

 ( قرار اللجنة 7المادة )
 وأ مستعجال الطمب كان اذا لياومرفقاتو  الطمب وصول من عمل يومي خالل التالية القرارات من أي اصدار المجنة عمى -أ 

 :مستعجال الطمب يكن لم اذا عمل أيام عشرة خالل
 .طمب تظمم ليس الطمب أن ليا تبينذا طمب االبموضوع  عالن امتناعيا عن النظرإ .1
عات في تشري تجاوز مقدم الطمب المدة القانونية المنصوص عمييا تبين ليااعالن امتناعيا عن النظر بموضوع التظمم اذا  .2

 ة مختصة.يو تحقيقأمام جية قضائية أو تحكيمية أالجية الحكومية ذات العالقة أو بسبب نظر موضوع التظمم 
استنفاذ طرق االعتراض ضرورة توجيو مقدم الطمب لتقديم اعتراضو وفق اإلجراءات المحددة بتشريعات الجية الحكومية و  .3

 ماميا.يح الفرصة لمقدم الطمب لالعتراض ألدييا اذا كانت تشريعات ىذه الجية تت
  ىذه التعميمات.والمدد المنصوص عمييا في حكام األطمب ومباشرة إجراءات نظره وفق القبول  .4

الفقرة )أ( من ىذه المادة، أن تقوم باالستيضاح من الجية الحكومية والمستثمر عن أي  اصدار قراراتيا وفقلمجنة، وفي سبيل  -ب
عمل من تاريخ استالمو، ا االستيضاح خالل خمسة أيام مر يتعمق بالطمب، وعمى الجية الحكومية والمستثمر اإلجابة عمى ىذأ

خالل ىذه المدة اعتبر طمبو الغيا عمى أن يتم إبالغو بذلك و توثيق ذلك بالسجل، عمى االستيضاح واذا لم يقم المستثمر باإلجابة 
ضمن توصيات المجنة ، وفي جميع  خالل المدة ذاتيا يتم توثيق امتناعياعمى االستيضاح باإلجابة واذا لم تقم الجية الحكومية 

 .الفقرة )أ( من ىذه المادة في في ىذه الفقرة ضمن المدد المنصوص عمييا األحوال ال تحتسب المدة المحددة

 .بالسجل ذلك وتوثيق المادة ىذه من( أ) مفقرةل وفقا المتخذة بالقرارات الطمب مقدم ابالغ المجنة مقرر عمى -ج

 وعمى العالقة، ذات الحكومية الجية الى  الطمب إحالة عمييا قبولو وقررت مستعجل تظمم طمب يعتبر الطمب أن لمجنة تبين اذا -د
 المدة ىذه خالل الحكومية الجية رد عدم حال وفي الطمب، ىذا استالميا تاريخ من عمل أيام ثالثة خالل  طمبال عمى الرد الجية ىذه
 .توصياتيا ضمن امتناع الجية الحكومية عن الرد  توثيق المجنة عمىف



 

 

 جراءات النظر في الطلبإ( 8المادة )
دعوة المجنة لالجتماع، وعمى  ( من ىذه التعميمات7وبعد انتياء كامل المدد المنصوص عمييا في المادة )عمى رئيس المجنة  - أ

 القيام بما يمي: المجنة
ي وثائق وبيانات رفقة بالطمب وليا طمب تزويدىا بأوالقيود والمراسالت الم فاتاالطالع عمى كافة الوثائق بما في ذلك المم .1

 من مقدم الطمب. والزمة لمفصل في الطمب من الجية الحكومية أ
ن يكون لو حق ستئناس برأيو دون ألال بطملدعوة من تراه مناسبا من ذوي االختصاص والخبرة فيما يتعمق بموضوع ا .2

 التصويت.
جراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن اإلسالمة تحقق من القانوني والمالي والفني الالزم لموضوع التظمم، والاجراء التحميل  .3

تحقق من تطبيقيا الصحيح لمتشريعات الناظمة لعمميا وعدم مخالفتيا لالتفاقيات الدولية المتعمقة باالستثمار الجية الحكومية وال
 .المبرمة بين ىذه الجيات والمستثمرين التي تكون المممكة طرفا فييا والعقود

المحددة في الفقرة )ب(  حكاموفقا لأل بالطمب تتعمق أمر أو معمومات أي المستثمر عنو الجية الحكومية  من االستيضاح .4
 لمرد عمى االستيضاح من الجية الحكومية او المحددة المدة تحتسب ال األحوال جميع وفي، ( من ىذه التعميمات7من المادة )
   .( من ىذه التعميمات10) المادة في عمييا المنصوص المدد ضمن المستثمر

 .الحكومية والجية المستثمر بين النظر وجيات لتقريب الالزمة االجتماعات عقد .5
 بموضوع الطمب. تحديد النتائج التي توصمت ليا فيما يتعمق .6
و القرارات التي قامت أعمى المجنة اذا تبين ليا مشروعية اإلجراءات جراء الميام المحددة في الفقرة )أ( من ىذه المادة، بعد إ - ب

طمب ، وعمى مقرر المجنة ابالغ الرئيس والجية الحكومية ومقدم الطمب بذلك، وحفظ الرد أن تقرر  الجية الحكومية باتخاذىا
 .الطمب في السجل حسب األصول

 
 
 

 ( 9المادة )

النتائج التي تبميغ  ( من ىذه التعميمات8أحكام الفقرة )أ( من المادة )عماليا وفق أمن ء المجنة انتياعمى مقرر المجنة وفور  - أ
 الجية الحكومية.الى  المجنة توصمت ليا



 

 

بيق خاطئ قد بنيت عمى تط والقرارات المتخذة من الجية الحكوميةاذا بينت النتائج التي توصمت ليا المجنة أن اإلجراءات  - ب
معقود المبرمة مع او ل فييا طرفا المممكة تكون التي باالستثمار المتعمقة الدولية تفاقياتلال ولمتشريعات ذات العالقة أ

ووفقا لمترتيب  فعمى المجنة اعداد توصياتيا، وعمى مقرر المجنة القيام بما يمي يذه النتائج،المستثمر واقتنعت الجية الحكومية ب
 :دناهالمحدد أ

 .الزمإلجراء الالحكومية جية الالى  توصية المجنةحالة إ .1
 إحالة الطمب ومرفقاتو الى الرئيس مشفوعا بتوصيات المجنة وبيان قبول الجية الحكومية ليذه التوصيات. .2
 بالقرار بكافة وسائل االتصال المتاحة.  إبالغوويجوز لطمب الى مقدم ا ةالصادر التوصية تبميغ  .3
 .متابعة تنفيذ توصيات المجنة مع الجية الحكومية .4

قد بنيت عمى تطبيق خاطئ  والقرارات المتخذة من الجية الحكوميةاذا بينت النتائج التي توصمت ليا المجنة أن اإلجراءات  - ج
عقود المبرمة مع او لم فييا طرفا المممكة تكون التي باالستثمار المتعمقة الدولية تفاقياتلاللمتشريعات ذات العالقة او 

فعمى المجنة اعداد  ،او لم تبد رأييا خالل خمسة أيام من تبميغيا بيذه النتائج يذه النتائجالحكومية بالمستثمر ولم تقتنع الجية 
 :ووفقا لمترتيب المحدد أدناه توصياتيا، وعمى مقرر المجنة القيام بما يمي

 .الحكوميةجية الالى  توصيات المجنةحالة إ .1
 المجنة وبيان رفض قبول الجية الحكومية ليذه التوصيات.إحالة الطمب ومرفقاتو الى الرئيس مشفوعا بتوصيات  .2
 بالقرار بكافة وسائل االتصال المتاحة.  إبالغوالى مقدم الطمب ويجوز  ةالصادر التوصية تبميغ  .3
عمى مجمس والتي يرى ضرورة عرضيا من ىذه المادة ( جالتي تحال لو وفق الفقرة ) طمباتاليرفع الرئيس الى رئيس الوزراء  - د

 ، عمى أن يتم ابالغ مقدم الطمب بذلك.االتخاذ القرار الالزم بشأنيالوزراء 
 

 ( المدد02لمادة )ا

 طمبات المقدمة لياالاالنتياء من إجراءات النظر في عمى المجنة ( من ىذه التعميمات، 8( من الفقرة )أ( من المادة )4مع مراعاة البند )
صدار قراراتيا أو  خالل المدد التالية:( 9( و)8مادتين )توصياتيا بموجب ال وا 

عمى أن تتم مراعاة المدد المحددة لمطعن  كان مستعجال إن تمل اليياكإحالة الطمب المتاريخ خالل خمس عشرة يوم عمل من  -1
 .امام المحكمة المختصة وفقا لتشريعات الجية الحكومية



 

 

 ن لم يكن مستعجال.إ المكتمل اليياالطمب إحالة تاريخ خالل ثالثين يوم عمل من  -2
 المتعمقة الدولية االتفاقيات في النزاعات بالطرق الودية والمنصوص عمييا لحل ةقبل خمس عشرة يوما من انتياء المدد المحدد -3

 المبرمة مع المستثمر.  العقودالمنصوص عمييا في  وأ فييا طرفا المممكة تكون التي باالستثمار

 

 المحوسب للتظلم( النظام 00المادة )

طمب  ودراستو التطوير البرمجيات المتعمقة بحوسبة عمميات تقديم العمل عمى عمى الييئة وبالتنسيق مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 
 والرد عمى مقدم الطمب وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعمقة بالتظمم خالل سنة من نفاذ ىذه التعميمات.

 

 رئيس ىيئة االستثمار                                                                                                        

 الدكتور خالد الوزني

 

 

 

 

 
 


