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 (1المادة )

 

 ٌوما من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.( وٌعمل به بعد ستٌن 2019ٌسمى هذا النظام ) نظام تظلم المستثمرٌن لسنة 
 

 (2المادة )

 

 -ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه، ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن :

 المجلس : مجلس االستثمار.

 الهٌئة : هٌئة االستثمار.

 الرئٌس : رئٌس الهٌئة.

 الحكومٌة: أي وزارة أو دائرة أو هٌئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمٌة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدٌة.الجهة 

المستثمر : الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌمارس أي نشاط صناعً أو تجاري أو زراعً أو سٌاحً أو إعالمً أو صحً أو حرفً أو 

  ت.خدمً أو مهنً بما فً ذلن تكنولوجٌا المعلوما

 اللجنة : لجنة التظلم المشكلة وفما ألحكام هذا النظام .
 

 (3المادة )

 

مانات أـ للمستثمر مراجعة الهٌئة لتمدٌم طلب التظلم من أي لرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومٌة عن اتخاذه ٌؤثر على حموق وض

ٌات الدولٌة المتعلمة باالستثمار التً تكون المملكة طرفا فٌها او العمود المبرمة فٌما بٌن المستثمر المحددة فً التشرٌعات ذات العاللة او االتفال

 المستثمر والجهة الحكومٌة.

لعمود للمستثمر تمدٌم طلب التظلم خالل المدد المنصوص علٌها فً االتفالٌات الدولٌة المتعلمة باالستثمار التً تكون المملكة طرفا فٌها او ا -ب

 فٌما بٌن المستثمر والجهة الحكومٌة.المبرمة 

 ال ٌجوز للمستثمر تمدٌم طلب التظلم اذا تمدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ باإلجراءات وفما للوسائل البدٌلة لحل النزاعات. -ج

صة أو لجوء للوسائل البدٌلة لحل النزاعات، وال ال ٌعد تمدٌم المستثمر لطلب التظلم وفما ألحكام هذا النظام بمثابة طعن منه أمام المحاكم المخت -د

 ٌؤثر على حموق المستثمر المنصوص علٌها فً االتفالٌات الدولٌة المتعلمة باالستثمار التً تكون المملكة طرفا فٌها.
 

 (4المادة )

 

مً رئٌسها وممررا ٌتولى تنظٌم جدول تشكل فً الهٌئة لجنة أو أكثر تسمى )لجنة التظلمات( بمرار من الرئٌس ٌحدد فٌه أعضاءها وٌس -أ

 أعمالها، وتدوٌن محاضر جلساتها، وحفظ لٌودها وسجالتها ومعامالتها والطلبات الممدمة الٌها، ومتابعة تنفٌذ لراراتها.

 ٌشترط أن ٌكون رئٌس اللجنة وأعضاؤها من موظفً الهٌئة الذٌن ٌتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافٌة بأعمال الهٌئة. -ب

به تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها اسبوعٌا او كلما دعت الحاجة وٌكون اجتماعها لانونٌا بحضور اغلبٌة اعضائها على ان ٌكون رئٌسها او نائ -ج

 من بٌنهم وتتخذ لراراتها باغلبٌة اصوات اعضائها الحاضرٌن.



 ة دون أن ٌكون له حك التصوٌت على لراراتها.د. لرئٌس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات اللجن
 

 (5المادة )

 

 -أ. تختص اللجنة بما ٌلً:

النظر فً طلبات التظلم للتحمك من سالمة اإلجراءات المتخذة أو المرارات الصادرة عن الجهة الحكومٌة أو للتحمك من تطبٌمها الصحٌح  -1

لجهات هذه ا للتشرٌعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها لالتفالٌات الدولٌة المتعلمة باالستثمار التً تكون المملكة طرفا فٌها والعمود المبرمة بٌن

 والمستثمرٌن.

 دراسة المعولات التً تواجه النشاط االلتصادي وبذل السبل الكفٌلة لمعالجتها . - 2

 -تتولى اللجنة فً سبٌل المٌام بمهامها ما ٌلً:  -ب

 تصنٌف طلبات التظلم. -1

 االطالع على الوثائك و الملفات والمٌود والمراسالت المتعلمة بطلب التظلم. -2

 من الجهة الحكومٌة أو من المستثمر عن أي أمر ٌتعلك بطلب التظلم.االستٌضاح  -3

 عمد االجتماعات بحضور ممثلً الجهة الحكومٌة والمستثمر لالطالع على وجهات النظر. -4

 ٌة لمعالجتها.تحدٌد المعولات التً تواجه النشاط االلتصادي والتً ٌكشف عنها طلب التظلم والتوصٌة بها للرئٌس لمخاطبة الجهات الحكوم -5

 اتخاذ االجراءات الكفٌلة والتنسٌك مع الجهات الحكومٌة ذات العاللة لتسوٌة الخالف محل التظلم. -6

ها التوصٌة للجهة الحكومٌة إلعادة النظر فً اإلجراء أو المرار المتخذ موضوع طلب التظلم، أو تمدٌم التوصٌة لها التخذ لرار كان ٌجب علٌ -7

عات ذات العاللة أو االتفالٌات الدولٌة المتعلمة باالستثمار التً تكون المملكة طرفا فٌها او العمود المبرمة فٌما بٌن المستثمر اتخاذه وفما للتشرٌ

 والجهة الحكومٌة إذا تبٌن للجنة صحة طلب التظلم والتنعت الجهة الحكومٌة بذلن.

 التخاذ المرار المناسب لتسوٌة الخالف. رفع التمرٌر الالزم حول التظلم للرئٌس للمٌام بأي إجراء أو -8

رفع تمرٌر شهري الى الرئٌس ٌتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة والتظلمات والمرارات الصادرة خالل تلن المدة، وعلى الرئٌس رفع تلن  -9

 التمارٌر بشكل ربع سنوي إلى المجلس.

 أي مهام أخرى ٌكلفها بها الرئٌس. -10

 لطلبات التظلم على ان ٌعطى كل طلب رلما متسلسال وفما لتارٌخ تمدٌمه، وٌعطى ممدم الطلب إشعارا بذلن. ٌنشأ فً الهٌئة سجل خاص -ج

 د. تنشر الهٌئة على مولعها اإللكترونً ملخصا عن التمارٌر ربع السنوٌة التً ترفعها اللجان عن اعمالها.
 

 (6المادة )

 

 -االستعجال فً طلب التظلم فً أي من الحاالت التالٌة:على اللجنة وخالل ٌومً عمل النظر بصفة  -أ

اذا كانت طبٌعة اإلجراء أو المرار المتخذ بحك المستثمر ٌؤثر بشكل كبٌر على سٌر عمل النشاط االلتصادي أو إنتاجٌته أو ٌؤدي الى ولف  -1

 أعماله.

 لمستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة.اذا نصت تشرٌعات الجهة الحكومٌة على مدد محددة ٌخشى فواتها لتمدٌم ا - 2

ٌخ على الجهة الحكومٌة الرد على طلب التظلم الممدم وفما ألحكام الفمرة )أ( من هذه المادة خالل مدة ال تزٌد على ثالثة أٌام عمل من تار -ب

 استالمها هذا الطلب.
 

 (7المادة )

 

( من هذا النظام، على اللجنة خالل مدة ال تزٌد على عشرة اٌام عمل من تارٌخ 6) فً غٌر الحاالت المنصوص علٌها فً الفمرة )أ( من المادة -أ

 -تمدٌم طلب التظلم إصدار أي من المرارات التالٌة:

إعالن امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز ممدم الطلب المدة المانونٌة المنصوص علٌها فً تشرٌعات الجهة الحكومٌة  -1



 ة أو بسبب نظرها امام جهة لضائٌة او تحكٌمٌة أو تحمٌمٌة مختصة.ذات العالل

توجٌه المستثمر لتمدٌم اعتراضه وفك اإلجراءات المحددة بتشرٌعات الجهة الحكومٌة وضرورة استنفاذ طرق االعتراض لدٌها، اذا كانت  -2 

 تشرٌعات الجهة الحكومٌة تتٌح الفرصة للمستثمر لتمدٌم االعتراض أمامها.

 لبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفما للتعلٌمات الصادرة لهذه الغاٌة . -3

 -ب. بعد اتخاذ أي من المرارات المشار الٌها فً الفمرة )أ( من هذه المادة ٌتولى ممرر اللجنة المٌام بما ٌلً:

 عرض طلب التظلم ومرفماته على الرئٌس. -1

 الجهة الحكومٌة إلجراء الالزم.إحالة توصٌة اللجنة أو لرارها الى  -2

 تبلٌغ المرار والتوصٌة الصادرة بالوسٌلة التً ٌحددها ممدم الطلب خالل ٌومً عمل من تارٌخ صدوره. -3

 متابعة تنفٌذ توصٌات اللجنة مع الجهة الحكومٌة. - 4

 ء التخاذ المرار الالزم بشأنها.ٌرفع الرئٌس الى رئٌس الوزراء طلبات التظلم التً ٌرى ضرورة عرضها على مجلس الوزرا -ج
 

 (8المادة )

 

اذا كان موضوع طلب التظلم ٌتعلك برفض منح الرخصة أو عدم صدور المرار من المندوب المفوض فً النافذة االستثمارٌة ٌحال الطلب الى 

 لجنة االعتراض المشكلة بموجب أحكام نظام النافذة االستثمارٌة .
 

 (9المادة )

 

االحتجاج بإجراءات النظر فً طلبات التظلم أو أي من الوثائك والمعلومات الممدمة أو التً ٌتم اإلفصاح عنها خالل االجتماعات التً أ. ال ٌجوز 

 انت.ٌتم عمدها وفما ألحكام هذا النظام بما تم فٌها من تنازالت من المستثمر أو الجهة الحكومٌة أمام أي محكمة او هٌئة تحكٌم او أي جهة ك

حظر على أعضاء اللجنة وأي شخص تمت دعوته لحضور اجتماعات اللجنة إفشاء أي معلومات متعلمة بالتظلم ألي شخص دون موافمة ٌ -ب

 الجهة الحكومٌة والمستثمر على ذلن خطٌا.
 

 (11المادة )

 

 ٌصدر الرئٌس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام بما فً ذلن:ـ

 لتظلم.تعلٌمات تمدٌم طلب ا -أ

 تعلٌمات تنظٌم اجراءات عمل اللجنة. -ب

2019/10/30 
 

 

-11-24  بتارٌخ 6805  الصفحة على 5609 العدد فً المنشور (2019 لسنة  المستثمرٌن تظلم نظام) 2019 لسنة 163 رلم نظام

  2020-01-23  بتارٌخ والساري 2019

 

 (2019 لسنة  المستثمرٌن تظلم نظام) 2019 لسنة 163 رلم نظام   المختصر باالسم بعد وفٌما هنا إلٌه والمشار


