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نظام االستثماراألجنبي
املادة األولى :التعريفات  -رأس املال األجنبي:
" ُيقصد برأس املال األجنبي في هذا النظام –على سبيل املثال وليس الحصر -األموال والحقوق التالية متى ما كانت مملوكة ملستثمرأجنبي:
-4الحقوق املعنوية كالتراخيص وحقوق امللكية الفكرية واملعرفة الفنية واملهارات اإلدارية وأساليب اإلنتاج".
املادة السادسة:

ُ ّ
"يتمتع املشروع املرخص له بموجب هذا النظام بجميع املزايا والحو افزوالضمانات التي يتمتع بها املشروع الوطني حسب األنظمة
والتعليمات".
املادة الحادية عشرة:

جزءا إال بحكم قضائي ،كما ال يجوزنزع ملكيتها اكًّل أو ً
"ال تجوزمصادرة االستثمارات التابعة للمستثمراألجنبي اكًّل أو ً
جزءا إال للمصلحة
ً
العامة مقابل تعويض عادل وفقا لألنظمة والتعليمات".
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وثيقة مبادئ سياسة االستثمارفي اململكة
 .1ضمان املساواة بين املستثمرين السعوديين وغيرالسعوديين ،وفيما بين املستثمرين غيرالسعوديين.
ً
 .2ضمان الحماية ملمتلكات جميع االستثمارات ،وفقا ملا تقض ي به األنظمة في اململكة.

 .3تعزيزاستدامة االستثمارات ،و اتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى املستثمرين.

ً
 .4تقديم الحو افز االستثمارية عند الحاجة وتعزيزالشفافية الكاملة في منحها ،وإعداد قائمة بحو افزاالستثمارومنحها؛ وفقا ملعاييرعامة وواضحة
وغيرتمييزية.
 .5املحافظة على املعاييرالبيئية واالجتماعية لضمان التزام املستثمرين السعوديين وغيرالسعوديين بقواعد العمل والصحة والسًّلمة البيئية على
النحو املنصوص عليه في األنظمة واللوائح والسياسات الوطنية واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اململكة.
املتعلقة بدخول املوظفين –غيرالسعوديين -الفنيين واإلداريين وأسرهم و إقامتهم؛ لغرض املشاركة في األنشطة ذوات العًّلقة
 .6تيسيراإلجراءات
ً
باالستثماراألجنبي وفقا ألنظمة اململكة ،والتزاماتها الدولية.
ُ
ً
 .7نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن االستثماراألجنبي املباشروفقا اللتزامات اململكة الدولية.

ُ

مشروع نظام االستثمار املقترح
ُ
ُ
ً
تم التأكيد في مشروع النظام املقترح على أشكال االستثماراملباشرالذي يتم حمايته وفقا للنظام ،ومنها:
"الحقوق املعنوية؛ كالتراخيص وحقوق امللكية الفكرية واملعرفة الفنية واملهارات اإلدارية وأساليب اإلنتاج".
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اتفاقيات التشجيع والحماية املتبادلة لًّلستثمارات
ّ
➢ أكدت االتفاقيات على حقوق امللكية الفكرية املحمية ،ومنها على سبيل املثال:
ُ
"حقوق الطبع والتأليف وما يتعلق بها من حقوق أخرى ،وحقوق براءات االختراع والحقوق املتعلقة بنماذج املنفعة،
ُ
والعًّلمات التجارية ،والتصاميم الصناعية ،ومخططات تصميم الدو ائراملتكاملة ،وأصناف النباتات الجديدة ،واألسماء
التجارية ،وبيانات املصادرة واملؤشرات الجغر افية وأسراراملهنة".
ّ
والفعالة لحقوق امللكية الفكرية واملسارعة إلى التشاور بين الطرفين املتعاقدين.
➢ توفيرالحماية الكافية

ُ

التوصيات واملقترحات
➢ تفعيل دورالتحكيم في امللكية الفكرية.
➢ إنشاء مركزتسوية ووساطة في امللكية الفكرية.
➢ تطويرمجالي التدريب والتعليم في هذا الشأن.
➢ االستمرارفي نشرثقافة حماية امللكية الفكرية في الخطط الدراسية.
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