خدمات الهيئة العامة لالستثمار

SAGIA SERVICES

األسئلة الشائعة

Frequently Asked Questions

General Inquiries

LICENSE’S SERVICES

1. Is it required to have a Saudi partner to acquire an investment license? Can a Saudi individual
be a partner in the project to be licensed?

خدمات التراخيص

استفسارات عامة

 هــل يشــترط وجــود شــريك ســعودي فــي الترخيــص؟ وهــل يمكــن ان يشــارك الفــرد الســعودي فــي-1
المشــروع المطلــوب الترخيــص لــه؟

Having a Saudi partner is not a requirement in most of license types, except for the following

ال يشــترط وجــود شــريك ســعودي فــي معظــم مجــاالت االســتثمار مــا عــدا انشــطة (التأميــن واعــادة

activities: insurance, reinsurance and telecommunications. The Saudi individual can also

 كمــا يمكــن للفــرد الســعودي المشــاركة فــي الشــركة المطلــوب الترخيــص لهــا مــع.) االتصــاالت،التأميــن

participate in the company to be licensed, with attaching a proof of his profession.
2. Is it required to appoint a lawyer to apply for a SAGIA license?
Appointing a lawyer is not required. The company can appoint any person to be responsible
for submission. The appointment of a Saudi representative is required after issuing all the
required governmental licenses.
3. What is the right structure for establishing a joint venture in Saudi Arabia? (For example, a
limited liability company, a joint stock company, a joint venture, etc.).
You can find the corporate system of companies in Saudi Arabia on the Ministry of Commerce
and Investment’s website at www.mci.gov.sa
4. What legal business structures can be established in Saudi and obtain an investment
license?
SAGIA seeks to facilitate the entry of foreign investment that adds value to the practice of
various activities and to discover the Saudi market through the establishment of legal entities
limited to the following:
1. Limited liability company.
2. One person limited liability company.
3. Joint stock company.

.ارفــاق اثبــات مهنتــه
 هل يشترط تعيين محامي للتقديم على ترخيص الهيئة العامة لالستثمار؟-2
 وبإمــكان الشــركة تعييــن أي شــخص مســؤوال عــن التقديــم علــى ان يتــم الحقــا تعييــن.ال يشــترط ذلــك
.مفــوض ســعودي بعــد اصــدار الســجالت الالزمــة
 شــركة ذات، مــا هــو الهيــكل الصحيــح لتأســيس شــركة مشــتركة فــي الســعودية؟ (علــى ســبيل المثــال-3
.) الــخ، شــركة مشــتركة،مســؤولية محــدودة شــركة مســاهمة
يمكنكــم االطــاع علــى نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الموقــع االلكترونــي
www.mci.gov.sa لــوزارة التجــارة واالســتثمار علــى الرابــط
 ماهي الكيانات القانونية التي يمكن تأسيسها والحصول على ترخيص استثماري؟-4
تســعي الهيئة لتســهيل دخول المنشــآت االجنبية ذات القيمة المضافة لممارســة النشــاطات المختلفة
:واكتشــاف الســوق الســعودي مــن خــال تأســيس كيانــات قانونيــة تنحصــر فــي التالي
. شركة ذات مسؤولية محدودة.1
. شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.2
. شركة مساهمة.3
. فرع شركة اجنبية.4

4. Foreign entity branch.
5. Can an individual residing in the Kingdom obtain an investment license?
A resident of the Kingdom may be licensed if he/she owns an internationally recognized patent
or intellectual property in an area or industry that adds economical value in accordance with
the terms and conditions of this service.
6. Can GCC national investors obtain an investment license from SAGIA?
The same rules and regulations that apply on Saudi investors also apply on GCC investors and
their %100 owned companies. GCC investors enjoy the same benefits offered to Saudi nationals
directly through the Ministry of Commerce and Investment. You can find more details on their
website: www.mci.gov.sa/circular, All GCC companies with foreign partnership of %1 or more
are treated as foreign investment and can apply for licenses from SAGIA. For more details,
https://www.sagia.gov.sa/en/Pages/default.aspx

3

 هل يمكن للفرد المقيم في المملكة الحصول على ترخيص استثماري؟-5
يمكــن الترخيــص للمقيــم فــي المملكــة فــي حالــة حيازتــه علــى بــراءة اختــراع او ملكيــة فكريــة معتمــدة
ً
.وفقــا لضوابــط و شــروط هــذه الخدمــة.دوليــا فــي مجــال او صناعــة ذات قيمــة مضافة
 هل يمكن للمستثمر الخليجي الحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة لالستثمار؟-6
يتمتــع المســتثمرين مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــركات المملوكــة لهــم بنســبة
 بنفــس األنظمــة والميــزات المقدمــة للمواطنيــن الســعوديين مباشــرة مــن خــال وزارة التجــارة%100
www.mci.gov.sa/circular : يمكنكــم االطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل.واالســتثمار الســعودية
 بأنظمــة االســتثمار، فمــا فــوق%1 كمــا تتمتــع الشــركات الخليجيــة المختلطــة بشــريك أجنبــي بنســبة
https:// : يمكنكــم االطــاع علــى المزيــد مــن التفاصيــل،األجنبــي مــن خــال الهيئــة العامــة لالســتثمار
www.sagia.gov.sa/en/Pages/default.aspx
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7. What is the timeframe for issuing a new investment license?
Issuing a new investment license takes two business days.
8. What is the mechanism for inquiring about a new license request?
You can inquire about the status of your application by sending an «inquiry» request via the

خدمات التراخيص

استفسارات عامة

 ما هو الوقت المستغرق إلصدار ترخيص جديد؟-7
.المدة الزمنية المتوقعة إلصدار ترخيص جديد هي يومان عمل
 ما هي آلية االستفسار عن حاله ترخيص جديد تم التقديم عليه؟-8

general form of the e-services on SAGIA’s website: https://eservices.sagia.gov.sa/logon/index.

يمكنكــم معرفــة حالــة الطلــب مــن خــال ارســال طلــب «استفســار» عــن طريــق النمــوذج العــام فــي

html

https://eservices.sagia.gov.sa/logon/index. الخدمــات االلكترونيــة علــى موقــع الهيئــة االلكترونــي
html

Or by contacting the customer service center on the toll free number 8002449990
9. How can I edit the current email to access eServices?
You can change your e-mail to access your e-mail account by sending and inquiry request via
the general form of the e-services on SAGIA’s website and providing the following documents:
1. A letter on the establishment›s publications indicating the request for e-mail amendment
stating the new representative’s name for electronic services and the new e-mail, certified by
the chamber of commerce.
2. A copy of the new electronic services representative ID.
10. What is the number of years of experience required for a foreign company when applying
for a license?
Acquiring a license requires a minimum experience of one years in general and 10 years for
the engineering consultancy activity.
11. Do %75 of all sectors need to be Saudized?
There is no need to Saudize %75 of any of the sectors. We confirm that the requirements of
Saudization are determined the Ministry of Labor and Social Development.
12. Is a bank guarantee required from the new company?
A bank guarantee is not required from the new company.
13. Can a company that does not have its own budget but has a combined budget with its
parent company apply for an investment license?
Yes, the budget of the parent company can be submitted provided that the budget includes

8002449990 او من خالل التواصل مع مركز خدمة العمالء على الرقم المجاني للمستثمر
 كيف يمكن تعديل االيميل الحالي للدخول على الخدمات االلكترونية؟-9
 نأمــل منكــم تجهيــز المســتندات،يمكــن تغييــر االيميــل االلكترونــي للدخــول الــى الحســاب االلكترونــي
:التاليــة
خطــاب علــى مطبوعــات المنشــأة يوضــح طلــب تعديــل البريــد اإللكترونــي متضمنا أســم المفــوض الجديد.1
. مصــدق من الغرفــة التجارية،للخدمــات االلكترونيــة والبريــد االلكترونــي
. صورة هوية المفوض الجديد للخدمات االلكترونية.2
 ماهي عدد السنوات المطلوبة لسنوات الخبرة للشركة االجنبية عند التقديم على طلب ترخيص؟-10
. سنوات لنشاط االستشاري الهندسي10 بشكل عام و،يتطلب وجود خبرة ال تقل عن سنه
 من جميع القطاعات؟%75  هل يلزم سعودة-11
 فــي أي مــن القطاعــات المختلفــة ونؤكــد أن اشــتراطات الســعودة المعمــول بهــا%75 ال يلــزم ســعودة
.هــي مــا تحددهــا وتعلنهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
 هل يطلب ضمان بنكي من الشركة الجديدة؟-12
.ال يطلب أي ضمان بنكي من الشركة
 هــل يمكــن لشــركة ليــس لديهــا ميزانيــة خاصــة بهــا ولديهــا ميزانيــة مدمجــة مــع الشــركة االم-13
بالتقــدم بطلــب ترخيــص؟
.نعم يمكن تقديم ميزانية الشركة االم على ان تتضمن الميزانية اثبات دمج الميزانية

proof of budget consolidation.
 هل يوجد غرامة مالية في حال انتهاء مدة الترخيص؟-14
14. Is there a fine for license expiration?

 ولكــن قــد تتعــرض المنشــأة الــى مخالفــات عــدم تجديــد المســتندات الحكوميــة فــي حــال تــم اثبــات،ال

No, but the entity may be subject to government documents non-renewal violations if it was

.ذلــك

proved.
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15. After the issuance of the license and the commercial registration of the new establishment

 هــل يســتطيع، بعــد اصــدار الترخيــص والســجل التجــاري للمنشــأة الجديــدة وبــدء العمــل االســتثماري-15

and commencement of work, can the investor use the amount of capital deposited in the

المســتثمر اســتخدام مبلــغ رأس المــال المــودع فــي البنــك؟

bank?

. يمكنه ذلك،نعم

Yes, the investor can.
16. Can a foreign partner obtain a new license without the need for a non-objection letter
from the other partner?
Yes, a foreign partner can obtain a new license independently, without the consent of the
other partner, provided that the previous license is in place and effective.
17. Can a company become partners with another company to conduct activities different

 هــل يمكــن للشــريك األجنبــي الحصــول علــى ترخيــص جديــد دون الحاجــة إلــى خطــاب عــدم الممانعــة-16
مــن قبــل الشــريك اآلخــر؟
 دون الحاجــة الــى موافقــة،نعــم يمكــن للشــريك االجنبــي الحصــول علــى ترخيــص جديــد بشــكل مســتقل
. شــريطة ان يكــون الترخيــص الســابق قائــم ومفعــل،الشــريك اآلخــر
 هل يمكن لشركة الدخول بشراكة مع شركة أخرى للقيام بأنشطة تختلف عن نشاطها األصلي؟-17

from its original licensed activity?

نعم ولكن يجب على أي شــركة اجنبية عند الدخول باســتثمار ان تمتلك الخبرة بنفس النشــاط المطلوب

Yes, but any foreign company must have working experience in the same field of activity it

وعليــه الشــركة المرخصــة عنــد رغبتهــا بالتقديــم علــى ترخيــص جديــد يجــب ان يكــون لديهــا ســابقة اعمــال

wishes to become licensed for and this activity must be stated in the article of association of

.واحــد انشــطتها فــي عقــد التأســيس فــي بلدها

the mother company.
18. Is it possible for a licensed foreign entity branch to become a mixed limited liability
company?
The structure can be changed by requesting an amendment «Entry of New Partner» through
the company›s account and modifying the legal entity structure and attaching the required

 هــل مــن الممكــن أن تتحــول فــرع لشــركة أجنبيــة مرخصــة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة-18
مختلطــة ؟
}يمكــن تحويــل الشــركة عــن طريــق طلــب تعديــل عبــر حســاب الشــركة اإللكترونــي {دخــول شــريك جديــد
.وتعديــل الكيــان القانونــي وارفــاق المســتندات المطلوبــة

documents.
 هل يمكن تحويل الكيان القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة؟-19
19. Can a legal entity structure be changed from a limited liability company to a joint stock
company?

• نعــم باإلمــكان تحويــل الكيــان القانونــي مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة
.(مقفلــة) بتعديــل عقــد التأســيس و الســجل التجــاري

• Yes, it is possible to change the legal entity structure from a limited liability company to a

• امــا تحويلهــا الــى شــركة مســاهمة عامــة يتطلــب موافقــة وزارة التجــارة واالســتثمار قبــل التقديــم

closed joint stock company by amending the Memorandum of Association and the Commercial

.علــى الهيئــة العامــة لالســتثمار

Registration.
• The conversion to a public joint stock company requires the approval of the Ministry of

 مــا الكيــان القانونــي الــذي ســتتحول لــه شــركة ذات مســؤولية محــدودة مرخصــة والشــركاء هــم-20

Commerce and Investment before submitting the request to SAGIA.

شــركتين أجنبيتيــن عنــد قــرار أحــد الشــركاء بيــع حصتــه بالشــركة للشــريك اآلخــر و تصبــح الشــركة مملوكــة

20. What is the legal entity structure that a licensed limited liability company will transform
into when one of its two foreign partners decides to exist and sell his shares to the other? And
the company becomes owned by only one partner?
Upon the exit of one of the partners and his decision to sell his share, the structure of the

لشــريك أجنبــي واحــد فقــط ؟
عنــد خــروج أحــد الشــريكين ببيــع حصتــه ســيتم تحويــل كيــان الشــركة الــى شــركة الشــخص الواحــد او لفــرع
.شــركة اجنبيــة حســب طلــب المنشــأة

company will be transformed to one-person limited liability company or a foreign entity
branch as requested by the company.
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21. Will SAGIA or the Ministry of Commerce and Investment license a foreign company operating
outside the Kingdom owned by %100 Saudis?
If all the partners are %100 Saudi nationals, the capital is not considered foreign. Therefore, it will be
licensed by the Ministry of Commerce and Investment not SAGIA.
22. Are offshore companies licensed?
Yes, they are.
23. What are customs?
Customs are the identification numbers for the products to be manufactured by the company.
The product number can be obtained through the Saudi Customs website through the link:
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/en/SCTariffs/
24. What are the steps post issuing a new investment license? Are the newly licensed companies
required to obtain other license to practice its activities?
After obtaining SAGIA investment license, the following establishment procedures must be completed:

خدمات التراخيص

استفسارات عامة

 هــل يتــم الترخيــص لهــا عــن طريــق الهيئــة%100  شــركة أجنبيــة خــارج المملكــة يملكهــا ســعوديين-21
العامــة لالســتثمار ام وزارة التجــارة نظــرا ألن الشــركاء الســعوديين؟
الشــخص االعتبــاري إذا تمتــع جميــع الشــركاء فيــه بالجنســية العربيــة الســعودية فإنــه ال يعــد رأس مــال
أجنبــي وبالتالــي ال يرخــص مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار
 هل يتم الترخيص لشركات االوف شور؟-22
نعم يمكن التقديم على ترخيص شركات االوف شور
 ما لمقصود بالبنود الجمركية؟-23
هــي األرقــام التعريفيــة للمنتجــات المــراد تصنيعهــا ويمكــن الحصــول علــى رقــم المنتــج مــن خــال موقــع
https://www. :مصلحــة الجمــارك العامــة قســم التعرفــة الجمركيــة مــن خــال الرابــط االلكترونــي
/customs.gov.sa/sites/sc/ar/SCTariffs
 ماهــي خطــوات مــا بعــد اصــدار الترخيــص الجديــد؟ وهــل يتطلــب مــن المنشــأة المرخصــة حديثــا مــن-24
الهيئــة العامــة لالســتثمار الحصــول علــى تراخيــص أخــرى لمزاولــة نشــاطها؟

- Deposit of capital in a Saudi licensed bank.

: فإنه يجب اكمال إجراءات التأسيس وهي،بعد الحصول على ترخيص الهيئة العامة لالستثمار

- Opening file 700 at the recruitment office.

 ايداع راس المال في بنك مرخص بالمملكة العربية السعودية-

- Documenting the Article of Association from the Ministry of Commerce and Investment and the

 لدى االستقدام700  فتح ملف-

Ministry of Justice.

 توثيق عقد التأسيس من وزارة التجارة وكتابة العدل-

- Issuing the Commercial Registration from the Ministry of Commerce and Investment.

 استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة واالستثمار-

- Obtaining a membership in the Chamber of Commerce.

 االشتراك بالغرفة التجارية-

- Opening a file in the General authority of Zakat and Tax.

 فتح ملف لدى مصلحة الزكاة والدخل-

- Opening a file in the General Organization for Social Insurance.
- Opening a file in the Labor Office.
- Issuing a municipal license.
- Recruitment of labor.
Then, the company can operate and start the activity. Note that all those government entities are
located in SAGIA’s business centers. In case the licensed activity was within the specialized activities
and needs approval, the concerned governmental authority must be visited to complete the procedures
and get the approval to be able to fully operate the company.
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 فتح ملف لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فتح ملف لدى مكتب العمل استخراج رخصة البلدية استقدام العمالةً
 علمــا بــأن جميــع تلــك الجهــات موجــودة فــي مراكــز األعمــال التابعــة للهيئــة.ومــن ثــم بــدء النشــاط
 وفــي حــال كان نشــاط الترخيــص ضمــن االنشــطة المتخصصــة ومقيــد بإحضــار الموافقة.العامــة لالســتثمار
يجــب مراجعــة الجهــة الحكوميــة المعنيــة الكتمــال اجــراءات اصــدار الموافقــة لمزاولــة النشــاط
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General Inquiries

LICENSE’S SERVICES

25. Which authorities/bodies should I turn to in instances of financial cases against investors or if I
want to file a complaint against a company licensed by you?

خدمات التراخيص

استفسارات عامة

 فــي حــال وجــود قضايــا ماليــة ضــد المســتثمر او فــي حــال الرغبــة فــي تقديــم شــكوى ضــد منشــأة-25
مرخصــة مــن قبلكــم؟ ماهــي الجهــة التــي ينبغــي التعامــل معهــا؟

You should turn to the governmental / judicial bodies associated to the case on hand, such as the

 القضائيــة ذات العالقــة كالشــرطة والمحاكــم باإلضافــة الــى تبليــغ/يتوجــب مراجعــة الجهــات الحكوميــة

police and the courts. Moreover, you must notify SAGIA of the latest developments in any case to keep

.الهيئــة العامــة لالســتثمار بالمســتجدات فــي أي قضيــة لرصدهــا فــي ملــف المنشــأة

record.
26. When a new license application is submitted and the request is rejected, is it possible to re-apply
with the same previous account?
You can use the same account to submit an application up to 3 times. After that, you will need to
create a new account with new sign in information.
27. How can an entity with an old license that does not have data in SAGIA create an account in the
electronic services system and create a file?
The entity can submit a request through inquiries and complaints on SAGIA’s website and attach a
copy of the investment license.
28. Can you get more than one investment license for different activities?
Yes, this is permissible, provided that all previous obtained licenses are fully operational and there are
no violations of the foreign investment system.
29. How can I calculate the number of renewal years?

 عنــد تقديــم طلــب ترخيــص جديــد وتــم رفــض الطلــب هــل مــن الممكــن اعــادة تقديــم الطلــب بنفــس-26
بيانــات الدخــول الســابقة؟
 مــرات فقــط حــال الرفــض بعدهــا ال يمكــن اســتخدامه3 يمكــن اســتخدام نفــس الحســاب لتقديــم الطلــب
.ثــم البــد انشــاء حســاب جديــد
 ترخيــص قديــم وليــس لــه بيانــات لــدى الهيئــة كيــف يمكــن فتــح لــه ملــف بنظــام الخدمــات االلكترونيــة-27
وانشــاء ملف؟
يقــدم طلــب عــن طريــق االستفســارات والشــكاوى علــى موقــع الهيئــة االلكترونــي مــع ارفــاق صــورة مــن
الترخيص االســتثماري
 هل يمكن الحصول على أكثر من ترخيص استثماري ألنشطة مختلفة؟-28
 وال يوجــد،نعــم يحــق ذلــك شــريطة ان تكــون جميــع التراخيــص الســابقة والحاصــل عليهــا مفعلــة بالكامــل
.عليهــا أي مخالفــات لنظــام االســتثمار االجنبــي
 كيف يمكن احتساب عدد سنوات التجديد؟-29

When applying for license renewal, the company obtains a valid license for five years at the value of

عنــد التقديــم علــى طلــب تجديــد الترخيــص تحصــل المنشــأة علــى ترخيــص ســاري الصالحيــة لمــدة خمــس

SR000 ,10 (SR-000 ,2license fee per year). The number of years and validity of the subscription fees is

 ريــال المقابــل المالــي للترخيــص ســنويا) ويتــم احتســاب عــدد ســنوات2000(  ريــال10000 ســنوات بقيمــة

calculated according to the classification of the establishment.
30. What is the mechanism to deal with violations after receiving them?
-The facility will receive a written notice of the violations and be given time to eradicate them.
-The entity must respond to violations within the period granted to them starting from the date
of notice receipt, through the entity’s online account , with an option to request for extending the
notice period, a follow up visit will be initiated to validate the eradicate of the violations.
31. A financial penalty has been imposed on the establishment and I wish to apply for services or
request cancellation of the project without payment of the fine? Is that possible?
You cannot apply for cancellation of the project without paying the fines.
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وصالحيــة المقابــل المالــي الشــتراك الخدمــات حســب تصنيــف المنشــأة
 ماهي الية التعامل مع المخالفات بعد استالم المنشأة لها؟-30
.ـــ تستلم المنشأة التبليغ الكتابي عن المخالفات وتمنح مهلة إلزالتها
ـــــ الــرد علــى المخالفــات خــال المــدة الممنوحــة لهــم مــن تاريــخ اســتالم التبليــغ عــن طريــق حســاب
 وبعــد انتهــاء المهلــة يتــم جدولــة،المنشــأة مــع إمكانيــة طلــب تمديــد المهلــة حــال وجــود ســبب مقنــع
.زيــارة تحقــق للتأكــد مــن إزالــة المخالفــات
 تــم اقــرار غرامــة ماليــة علــى المنشــأة وارغــب فــي التقديــم علــى خدمــات أو طلــب الغــاء للمشــروع-31
دون ســداد الغرامــة؟
ال يمكن التقدم بطلب الغاء المشروع دون سداد الغرامة المالية
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General Inquiries

LICENSE’S SERVICES

32. What is the permissible period of appeal against of SAGIA’s board of directors’ decision to revoke
the license or impose a financial penalty?

خدمات التراخيص

استفسارات عامة

 ماهي المدة المسموحة للتظلم ضد قرار مجلس ادارة الهيئة باإللغاء او الغرامة المالية؟-32
.يتم التقديم على طلب االعتراض خالل ستين يوم من تاريخ العلم بالقرار

The application must be submitted within 60 days from the date of decision notification.
33. How does the Court of Grievances work?
The procedural system before the Board of Grievances states that the party has to commence the
grievance within sixty days from the date of its filing. If the decision is issued to reject the grievance
or the specified period has elapsed, the appellant may file the case to the Administrative Court within
sixty days from the date the rejection decision was issued, or from days specified for the party without

 كيفية نظام المرافعات لدى ديوان المظالم؟-33
ُ
يتضمــن نظــام المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم أنــه علــى الجهــة أن تبــت فــي التظلــم خــال ســتون
ً
 وإذا صــدر قرارهــا برفــض التظلــم أو مضــت المــدة المحــددة فيمكــن للمتظلــم،يومــا مــن تاريــخ تقديمــه
ً
 أو مــن تاريــخ،رفــع الدعــوى إلــى المحكمــة اإلداريــة خــال ســتون يومــا مــن تاريــخ القــرار الصــادر بالرفــض
ً
.مــدة ســتون يومــا المحــددة للجهــة دون البــت فــي التظلــم

commencing the grievance.

13

12

General Inquiries

General Inquiries of Activities

1. When issuing an investment license, is there any specific format for activities listed under the
license?
The formulation of the activity to be exercised by the company shall be clearly identified by (ISIC 4)
2. Is it possible to combine more than one investment activity in the same license?
Yes, it is possible. The activities must be identified by (ISIC 4).
3. Is it allowable for foreign companies to issue two different licence types at the same time after
completing all required documentation and satisfying all requirements for each licence (example:
Industrial and Commercial activities)?
It is allowable to apply for one application at a time and once it is approved and issued, companies
can apply for the next one. These applications are subjected for review. Each license is subjected to its
unique requirements.
4. Do the foreign companies allowed to practice the showcase and promote product activities
electronically?
Yes, within the approved commercial activity
5. Do the foreign companies allowed to practice the selling and buying of foreign currencies?
Yes, after getting an approval from the Saudi Arabian Monetary Authority(SAMA)

خدمات التراخيص

استفسارات عامة في األنشطة

 هل هناك صيغة معينة للنشاطات المدرجة على الترخيص؟، عند اصدار ترخيص استثمار-1
تعتمــد صياغــة النشــاط المطلــوب ممارســته مــن قبــل الشــركة بشــكل واضــح علــى التصنيــف الوطنــي
)ISIC4( لألنشــطة االقتصاديــة
 هل يمكن دمج أكثر من نشاط استثماري بنفس الترخيص؟-2
ً
 و يشــترط التجانــس بيــن األنشــطة وفقــا للتصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة،نعــم يمكــن ذلــك
.)ISIC4(
 هــل يســمح للشــركات االجنبيــة اصــدار ترخيصيــن بنشــاطين مختلفيــن لنفــس الوقــت بعــد اســتيفاء جميع-3
المســتندات والمتطلبــات الالزمــة علــى ســبيل المثــال (نشــاط صناعــي ونشــاط تجاري)؟
يمكــن التقديــم علــى طلــب الترخيــص األول وبعــد صــدور الترخيــص يتــم التقديــم علــى الترخيــص االخــر عبــر
تقديــم ترخيــص جديــد تحــت خدمــة (ترخيــص لمــن لديــه ترخيــص ســابق) وســيتم النظــر حســب اإلجــراءات
.واألنظمــة مــع التأكيــد ان كل ترخيــص ســيخضع لالشــتراطات الخاصــة
ً
 هل يسمح للشركات االجنبية بممارسة نشاط عرض وتسويق المنتجات الكترونيا؟-4
. ضمن النشاط التجاري،نعم
 هل يسمح للشركات االجنبية بممارسة نشاط شراء وبيع العمالت األجنبية؟-5
.نعم يمكن ذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد

6. Do the foreign companies allowed to practice time or marketing sharing activities?
No, because its consider under the activities that excluded from the foreign investment.

 هل يسمح للشركات االجنبية مزاولة نشاط {المشاركة بالوقت او التسويق}؟-6
. حيث يندرج ضمن األنشطة المستثناة من االستثمار األجنبي،ال يمكن ذلك

7. Which kind of activity does the catering service fall under?
It falls under the service license.

 نشاط خدمات االعاشة والمواد الغذائية يندرج تحت أي نوع ترخيص؟-7
.ترخيص خدمي

8. What types of consulting does SAGIA issued?
It is licensed by the Authority for Senior Management Consultations and includes public administration,
marketing management, public relations, market research and engineering consultancy services after
fulfilling its requirements and computer consultation, except for administrative and professional
activities (such as accounting), licensed by the Ministry of Trade and Investment directly.

 ماهي أنواع االستشارات التي ترخص من الهيئة؟-8
يتــم الترخيــص مــن قبــل الهيئــة الستشــارات اإلدارة العليــا وتشــمل اإلدارة العامــة وإدارة التســويق
والعالقــات العامــة وخدمــات بحــوث الســوق واالستشــارات الهندســية بعــد تحقيــق اشــتراطاتها
 ماعــدا ذلــك مــن أنشــطة إداريــة ومهنيــة (مثــل المحاســبة) يتــم الترخيــص،واستشــارات الحاســب االلــي
.لهــا مــن قبــل وزارة التجــارة واالســتثمار مباشــرة

9. Which activity is allowed to practice the real estate activity?
The permitted real estate activity is the purchase of buildings or land for the construction of buildings
and investment in selling or leasing, subject to obtaining the prior approval from (SAGIA) on any
property to be owned or invested so that the cost of any project is not less than 30 million Saudi Riyals
which includes lands and buildings, as long as it is not within the two cities Madinah or Makkah or
its boundaries.
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 ما هو النشاط المسموح لمزاولة النشاط العقاري؟-9
النشــاط العقــاري المســموح هــو (شــراء مبانــي أو أراضــي إلقامــة مبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع
أو التأجيــر شــريطة الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار علــى كل عقــار يــراد
ً
 وشــريطة أال تكــون، مليــون ريــال أرضــا وبنــاء30 تملكــه أو اســتثماره بحيــث ال تقــل تكلفــة أي مشــروع عــن
.)ضمــن حــدود مدينتــي مكــة المكرمــة أو المدينــة المنــورة
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General Inquiries

General Inquiries of Activities

10. Recycling activities fall under service or industrial licensing?
It falls under the industrial licensing
11. Do foreign companies allowed to practice the following activity (storage of products and provision
of services related to warehousing, warehousing, supply and inventory management)?
Yes, it is allowed
12. Do the foreign companies allowed to practice project management activity?
Project Management Activity is not licensed by (SAGIA) because it is a professional activity licensed
directly by the Ministry of Commerce and Investment to national and foreign companies.
13. Are foreign companies allowed to practice car rental activities?
Cars rental activity is excluded from the foreign investment
14. Is it permissible for foreign companies to establish a company in the field of engineering,
procurement and construction?
It is possible to apply for a license application provided that the activity includes project management

خدمات التراخيص

استفسارات عامة في األنشطة

 نشاط اعادة التدوير يندرج تحت أي ترخيص خدمي او صناعي؟-10
.نشاط اعادة التدوير يندرج تحت الترخيص الصناعي
 هــل يســمح للشــركات االجنبيــة بالنشــاط التالــي (تخزيــن المنتجــات وتقديــم الخدمــات المتعلقــة بــإدارة-11
المســتودعات والتخزيــن وإدارة عمليــات االمــداد والجــرد)؟
.نعم مسموح
 هل يسمح للشركات االجنبية بنشاط إدارة المشاريع؟-12
نشــاط ادارة المشــاريع ال ترخصــه الهيئــة العامــة لالســتثمار ألنــه مــن االنشــطة المهنيــة التــي ترخــص
.مباشــرة مــن قبــل وزارة التجــارة واالســتثمار للشــركات الوطنيــة واألجنبيــة
 هل يسمح للشركات االجنبية بنشاط تأجير السيارات ؟-13
.نشاط تأجير السيارات ضمن األنشطة المستثناة من االستثمار األجنبي
 هل يسمح للشركات االجنبية تأسيس شركة في مجال هندسة ومشتريات وبناء؟-14

in construction, the development of detailed engineering designs, the purchase of materials, and the

يمكــن التقديــم علــى طلــب ترخيــص علــى ان ينــص النشــاط إدارة المشــاريع اإلنشــائية ووضــع التصاميــم

implementation of the management in the energy, water, petrochemicals and marine industries. A

الهندســية التفصيليــة وشــراء المــواد وتنفيــذ مــا تقــوم بإدارتــه مــن هــذه المشــاريع فــي قطــاع الطاقــة

Saudi partner is a must and sharing %25 or more. Also, an approval of Saudi Commission for Engineers

%25 والمــاء والبتروكيماويــات واالعمــال البحريــة ويشــترط وجــود شــريك ســعودي بنســبة ال تقــل عــن

is required.
15. Are %100 licensed and owned companies required to enter into other partnerships with companies
with the same activity? Is it possible for an industrial company to establish a new company in
partnership with another company with a service license and establishing a company with different
activities?
A licensed company shall have the right to enter into any other partnerships as long as that its license
is effective in the same activity or other activity if it has the expertise in its country of origin.
16. Is it required to obtained approval from the Telecommunications Licensing Authority in the activity
of (ICT solutions in the field of communications and information technology, support, development
and support of telecommunication systems and programs)?
Yes, approval is required from the TRA for that activity. However, other activities can obtain license
without approval from TRA such as (Providing software solutions, IT services, software design, systems,

.وموافقــة مــن الهيئــة الســعودية للمهندســين
 بالدخــول بشــراكات أخــرى مع شــركات تحمل%100  هــل يشــترط للشــركات المرخصــة والمملوكــة بنســبة-15
نفــس النشــاط؟ و هــل مــن الممكــن لشــركة صناعيــة تأســيس شــركة جديــدة بالشــراكة مــع شــركة أخــرى
تحمــل ترخيــص خدمــي وتأســيس شــركة بأنشــطة مختلفــة؟
يحــق للشــركة المرخصــة الدخــول بــأي شــراكات أخــرى فــي حــال كان ترخيصهــا قائــم وفعــال بنفــس
.نشــاطها او بنشــاط اخــر ان كانــت تملــك الخبــرة فيــه ببلدهــا
 هــل يجــب الحصــول علــى موافقــة مــن هيئــة االتصــاالت للترخيــص فــي نشــاط (حلــول تقنيــة فــي مجــال-16
االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ومســاندة وتطويــر ودعــم نظم وبرامــج االتصاالت)؟
 ويمكــن الحصــول علــى ترخيــص.نعــم يتطلــب الحصــول علــى موافقــة مــن هيئــة االتصــاالت لذلــك النشــاط
بنشــاط (تقديــم خدمــات الحلــول البرمجيــة وخدمــات تقنيــة المعلومــات وتصميــم البرمجيــات والنظــم
.وخدمــات التطويــر والدمــج والتركيــب والتدريــب المتعلقــة بذلــك) بــدون الحاجــة لموافقــة

development, integration, installation and training services).

 هل ينطبق ترخيص شركة الشخص الواحد على المنشآت الجديدة؟-17
17. Does the sole ownership license apply for new entities?

نعم ينطبق على الشركات الجديدة أو تعديل كيان شركات قائمة

Yes, it does apply to both new companies or existing modified companies.
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General Inquiries

Inquiries Of Contracting Activity

1. What is the minimum capital required to practice construction activity?

خدمات التراخيص

استفسارات في نشاط المقاوالت

 ما هو رأس المال المطلوب لنشاط المقاوالت؟-1

There no minimum capital required for the construction activity

.ال يوجد حد أدنى لرأس المال في نشاط المقاوالت

2. What is the correct format for the construction activity?

 كيف يمكن صياغة نشاط المقاوالت بشكل صحيح؟-2

The formulation of the activity to be exercised by the company shall be clearly identified by (ISIC 4)

تعتمــد صياغــة النشــاط المطلــوب ممارســته مــن قبــل الشــركة بشــكل واضــح علــى التصنيــف الوطنــي
)ISIC4( لألنشــطة االقتصاديــة

3. Is the (management and operation of oil and gas drilling) fall under construction?
Yes. The activity must be identified by (ISIC 4).

 نشاط (إدارة وتشغيل منصات حفر البترول والغاز) هل ضمن المقاوالت؟-3
ً
.)ISIC4( و يشترط ان يكون النشاط وفقا للتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية. نعم

4. Are construction companies or services entitled to import special technical equipment from outside
the Kingdom to carry out their projects? Are construction companies or services allowed to import
materials?

 هــل يحــق لشــركات المقــاوالت او الخدمــات اســتيراد معــدات ذات تقنيــة خاصــة مــن خــارج المملكــة-4
لتنفيــذ مشــاريعها؟ وهــل يحــق لشــركات المقــاوالت او الخدمــات اســتيراد المــواد؟

The service investment companies in the construction sector are allowed to execute contracts for

يســمح للشــركات االســتثمارية الخدميــة فــي قطــاع المقــاوالت لتنفيــذ عقــود باســتيراد بضائــع ومــواد بعــد

the import of goods and materials after matching the actual receipt with what is mentioned in the

 علــى ان يكــون الغــرض منهــا.مطابقــة الــوارد الفعلــي مــع مــا هــو مذكــور فــي العقــود الســارية للتنفيــذ

contracts in force for implementation. Provided that their purpose is agreed with the commercial and

 وال يطلــب مــن اصحــاب تلــك التراخيــص والســجالت التجاريــة،متفــق مــع النشــاط التجــاري واالســتثماري

investment activity, and the owners of those licenses and commercial records are not required to add

 وعلــى مــن تواجههــم مشــكالت،اضافــة كلمــة اســتيراد وتصديــر علــى تراخيصهــم او ســجالتهم التجاريــة

the word import and export on their licenses or their commercial records. Those who have problems

.فــي فســح مســتورداتهم مراجعــة إدارة القيــود بديــوان الهيئــة العامــة للجمــارك

in clearing their imports should review the management of restrictions at the General Authority of
Customs.

 هــل ممكــن تعديــل شــركة تملــك ترخيــص مؤقــت لتنفيــذ عقــد حكومــي وتحويلهــا لشــركة مقــاوالت-5
دائــم؟

5. Is it possible to amend a company that has a temporary license to execute a government contract
and turn it into a permanent construction company?

الترخيــص بعقــد حكومــي يشــترط فيــه موافقــة الجهــة المتعاقــد معهــا ومــن ثــم اســتكمال المتطلبــات
.الالزمــة للترخيــص دون اشــتراط انتهــاء العقــد

The license of a government contract requires the approval of the contracting party and then complete
the necessary requirements for the license without requiring the expiry of the contract.

 هل يمكن تعديل نوع النشاط من مقاوالت الى صناعي او من مقاوالت لخدمي؟-6
.يمكن تعديل نوع الترخيص بعد دراسة الطلب والتأكد من وضع المنشأة ماليا وفنيا

6. Is it possible to amend the type of activity from construction to industrial or service activity?
The type of license can be modified after studying the application and making sure that the
establishment is financially and technically established.

 هــل ممكــن للهيئــة تقديــم خطــاب تأييــد لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلصــدار التصنيــف حتــى-7
قبــل بــدء الشــركة العمــل بشــكل فعلــي؟
،ال يمكــن للهيئــة منــح خطــاب تأييــد لــوزارة البلديــة إلصــدار تصنيــف قبــل بــدء الشــركة العمــل بشــكل فعلــي

7. Is it possible for the Authority to provide a letter of support to the Ministry of Municipal and Rural
Affairs to issue the classification even before the company actually started work?

 ويمكــن مراجعــة موقــع وزارة الشــؤون،وذلــك لوجــود معاييــر فنيــة وماليــة وتنظيميــة لمنــح التصنيــف
 وكالــة تصنيــف المقاوليــن-البلديــة والقرويــة

The Authority cannot grant a letter of support to the Ministry of Municipality to issue a classification
prior to the actual start of the company, due to the existence of technical, financial and regulatory
criteria for granting the classification. For more details, please refer to the Ministry of Municipal and
Rural Affairs website – contractor classification agency section.
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General Inquiries

Inquiries Of Contracting Activity

خدمات التراخيص

استفسارات في نشاط المقاوالت

8. If the company is unable to obtain the constructions classification and it is considering

 فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى تصنيــف المقاوليــن حتــى االن وترغــب بالتقديــم-8

entering a government biding where the classification is mandatory. Is it possible to submit a

علــى منافســة حكوميــة وتطلــب الجهــة وجــود تصنيــف هــل يمكــن تقديــم خطــاب تســهيل مــن الهيئــة؟

letter of facilitation from the Authority?

يمكــن للشــركة التقديــم علــى خدمــة اصــدار شــهادة مؤقتــة للتقديــم علــى العطاءات حســب المســتندات

The company can apply for the issuance of a temporary certificate to submit bids according to

.المطلوبــة وســيتم النظــر فــي الطلــب حســب اإلجــراءات واألنظمة

the required documents and the application will be considered according to procedures and
regulations.

 هــل تعتمــد وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة التصنيــف الممنــوح للشــركة فــي، فــي نشــاط المقــاوالت-9
بلدها االم؟

9. In the constructions activity, does the Ministry of Municipal and Rural Affairs approve the

 حيــث يمكــن ان تحصــل الشــركة علــى تصنيــف اعلــى او اقــل بحســب المعاييــر المعتبــرة للتصنيــف مــن،ال

classification granted to the company in its home country?

 وبإمــكان الشــركة المرخــص لهــا التقــدم للــوزارة بطلــب التصنيــف.قبــل وزارة شــؤون البلديــة والقرويــة

No, where the company can get a higher or lower classification according to the criteria

 وللحصــول علــى معلومــات اضافيــة يمكــن.بنــاء علــى كفاءتهــا الخارجيــة وليــس كشــركة مؤسســة حديثــا

considered for classification by the Ministry of Municipal and Rural Affairs. A licensed company

www.momra.gov.sa :زيــارة موقــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة علــى الرابــط التالــي

may apply to the Ministry for classification based on its external efficiency rather than as a
newly established company. For additional information, please visit the website of the Ministry
of Municipal and Rural Affairs at the following link www.momra.gov.sa
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General Inquiries

Inquiries Of Manufacturing Activity

1.Is there any minimum required capital for industrial project?
There is no minimum required capital
2. Does the industrial license require any subsequent approvals?

خدمات التراخيص

استفسارات في النشاط الصناعي

 هل يوجد حد ادنى لرأس المال في المشاريع الصناعية؟-1
.ال يوجد لها حد أدنى لرأس المال
 هل يتطلب الترخيص الصناعي أي موافقات الحقة؟-2

Yes, the licensee shall review the Ministry of Energy and Industry for obtaining the Industrial

نعــم علــى المرخــص لــه مراجعــة وزارة الطاقــة والصناعــة للحصــول علــى الترخيــص الصناعــي والرئاســة

License and the General Presidency of Meteorology and Environmental Protection to obtain

.العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة للحصــول علــى الموافقــة البيئيــة

environmental approval

 هل يمكن للشركة المرخصة صيانة وتركيب وبيع منتجات المصنع؟،في النشاط الصناعي3.
 وبيــع منتجاتهــا عــن طريــق فتــح مراكــز،يمكــن للمصانــع المرخصــة تركيــب وصيانــة منتجــات المصنــع فقــط

3. In the industrial activity, is it allowed for the company licensed to perform maintenance,
installation and selling the factory product?
It is allowed for the factories to only install and perform maintenance activities for the
factory products. Selling factory products can be through opening marketing/retail branches
(amendment required)
4. Are licensed industrial companies allowed to import materials?
It is permissible for investments companies in the manufacturing and production sectors, to
import machinery and equipment, spare parts, raw materials, and semi- finished materials
required for production of which is included in the industrial activity described in the
investment license and the commercial register. It is also allowed to export its product without
mentioning the word (import & export) in the investment license or commercial register, and
for those who face problems in clearing their imports review the management of restrictions

.)تســويق وذلــك بطلــب فتــح فــروع (طلــب تعديــل
 هل يمكن للشركات الصناعية المرخصة استيراد المواد؟-4
 اســتيراد اآلالت والمعــدات وقطــع غيارهــا،يســمح للشــركات االســتثمارية فــي قطــاع التصنيــع واالنتــاج
والمــواد الخــام والمــواد نصــف المصنعــة االزمــة إلنتاجهــا والتــي تدخــل فــي نشــاطها الصناعــي الموضــح
 كمــا يســمح لهــا بتصديــر منتجاتها دون ذكر كلمة «اســتيراد،فــي الترخيــص االســتثماري والســجل التجــاري
 وعلــى مــن تواجههــم مشــكالت فــي فســح،وتصديــر» فــي الترخيــص االســتثماري او الســجل التجــاري
.مســتورداتهم مراجعــة إدارة القيــود بديــوان مصلحــة الجمــارك العامــة
 هل يمكن فتح ورشة لتنفيذ اعمال الشركة؟-5
 عبر حساب المنشأة االلكتروني-  فتح فرع- نعم يمكن ذلك تقديم على طلب تعديل ترخيص
https://eservices.sagia.gov.sa/logon/index.html

in the general customs department.
 هل يمكن فتح مستودع للشركات الصناعية؟-6
5. Can a workshop be opened to carry out the company›s business?
Yes, it can be though requesting the amendment of license- open branch- via company website

نعــم يمكــن للمصنــع فتــح مصنــع بموقــع اخــر ويلــزم فتــح فــرع للمصنــع (مســتودع) بالتقديــم علــى خدمــة
.فتــح فــرع مــن خــال حســاب المنشــأة االلكترونــي

and verifying that with the following link https://eservices.sagia.gov.sa/logon/index.html
 كيف يمكن الحصول على ارض صناعية في المدن الصناعية؟-7
6. Is it possible to open a storage for industrial companies?
Yes, it is possible for a factory to open another factory in different location. It is required to

يمكــن الحصــول علــى ارض صناعيــة عــن طريــق تقديــم طلــب الكترونــي عبــر البوابــة االلكترونيــة لهيئــة
.المــدن الصناعيــة (مــدن) او زيــارة الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع او هيئــة المــدن االقتصاديــة

open a branch (storage) through applying for opening branch via company electronic account.
7. How can industrial land be acquired in industrial cities?
An industrial land can be obtained by submitting an electronic application through the
electronic portal of the Industrial Cities Authority (cities) or visiting the Royal Commission for

 ماهي االعفاءات الجمركية التي يمكن الحصول عليها؟، في النشاط الصناعي-8
يمكــن للمشــاريع الصناعيــة المرخصــة الحصــول علــى إعفــاءات جمركيــة علــى المــواد الخــام والمعــدات
.واآلالت واالجهــزة التــي يحتاجهــا المصنــع حســب األنظمــة المتبعــة لــدى مصلحــة الجمــارك العامــة

Jubail and Yanbu or the Economic Cities Authority.
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General Inquiries

Inquiries Of Manufacturing Activity

8. In industrial activity, what customs exemptions can be obtained?

خدمات التراخيص

استفسارات في النشاط الصناعي

 هل يمكن رهن العقار الخاص بمركز تسويق المصنع؟-9

Licensed industrial projects may obtain customs exemptions on the raw materials, equipment,

ال يمكــن للمنشــأة اســتخدام العقــار الخــاص بمركــز التســويق للمصنــع اال للغــرض الــذي تمــت الموافقــة

machines and equipment required by the factory according to the regulations of the General Customs

( ال يوجــد فــي النظــام مــا يمنــع ذلــك نأمــل تزويدنــا. وال يصــح اســتخدامه فيمــا عــدا ذلــك،عليــه مــن الهيئــة

Authority.
9. Is it possible to mortgage the property of the factory marketing center?

)بالمســتند النظامــي
 كيف يمكن للمشاريع الصناعية المرخصة طلب تأييد برفع عدد العمالة؟-10

The facility cannot use the property of the marketing center of the factory except for the purpose

.• التقدم بخدمة اصدار خطاب تأييد عمالة بعد تعديل عدد العمالة بالترخيص

approved by the Authority, and it is not valid to use it otherwise. (There is nothing in the system that

مــع التأكــد علــى انــه إذا كان عــدد العمالــة المطلــوب لهــا.• طلــب التأييــد مــن وزارة الصناعــة والطاقة

prevents this, we hope to provide us with the official document)

 عــدد العمالــة الفعلــي للمنشــأة فــي التأمينــات أكبــر مــن العــدد المذكــور فــي الترخيــص+ خطــاب تأييــد
ً
ً
اذا تحتــاج المنشــأة الــى رفــع القــوى العاملــة فــي الترخيــص اوال امــا اذا عــدد العمالــة المطلــوب لهــا

10. How can authorized industrial enterprises seek support to raising the number of workers?
Applying for the issuance of a letter of support for employment after the amendment of the number

 عــدد العمالــة الفعلــي للمنشــأة فــي التأمينــات اقــل مــن العــدد المذكــور+ خطــاب تأييــد لــوزارة العمــل
ً
فــي الترخيــص اذا ال تحتــاج المنشــأة الــى رفــع القــوى العاملــة فــي الترخيــص وتتقــدم مباشــرة بطلــب

of workers licensed. - Request support from the Ministry of Industry and Energy. With the assurance

بخدمــة طلــب خطــاب تأييــد عمالــة

that if the number of employment required a letter of support + the number of actual employment
of the establishment in the insurance is greater than the number mentioned in the license if the

 شــركة مرخصــة بترخيــص صناعــي مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار مملوكة بالكامل لشــركة أخرى بنســبة-11

establishment needs to raise the workforce in the license first, either if the number of employment

 هــل يمكــن االســتحواذ عليهــا بالكامــل مــن قبــل شــركة مرخصــة مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار،%100

required a letter of support to the Ministry of Labor + the number of actual employment of the

؟%100 بحيــث تصبــح مملوكــة لهــا بنســبة

establishment In the insurance is less than the number mentioned in the license if the establishment

.نعم يمكن ذلك تقديم طلب تعديل خروج ودخول شركاء

does not need to raise the workforce in the license and apply directly to the service request a letter of
support for employment
11. A company has an industrial license by (SAGIA) wholly owned by another company (%100). Can it
be fully acquired by a company licensed from (SAGIA) to become %100 owned by it?
Yes, it is possible to apply for an exit adjustment and entry of partners
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General Inquiries

Inquiries Of Trading Activity

1. What is the minimum capital for a %100 foreign commercial license?
The minimum capital requirement is SR30 million.
2. Can a company with a commercial license open multiple branches in the same city?
Yes, it can provided that the branches are not located on the same district.
3. Can a foreign company located outside the kingdom with %25 Saudi ownership apply for a
commercial license with a Saudi owner considering the Saudi ownership percentage in the mother
company?
No, the new legal business structure is a foreign entity branch despite the nationality of the owners of
the mother company. Therefore, the company needs to fulfill Saudi ownership percentage requirement
for this type of license.
4. Regarding the following requirement for the %100 foreign commercial license: the company is
committed to invest a minimum amount of SR 200 million, what can be considered and included in
the SR 200 million?
The company shall commit to invest a minimum amount of SR200 million including capital, assets,

خدمات التراخيص

استفسارات في النشاط التجاري

؟%100  ما هو الحد االدنى لرأس المال للترخيص التجاري براس مال أجنبي-1
. مليون ريال30 الحد االدنى لرأس المال هو
هل يمكن للترخيص التجاري فتح اكثر من فرع بنفس المدينة؟2.
.نعم يمكن ذلك لكن ال يمكن فتح أكثر من فرع بنفس الحي
 وترغــب بفتــح ترخيــص%75  وأجنبــي%25  هــل تحقــق شــركة اجنبيــة ملكيتهــا فــي بلدهــا االم ســعودي-3
تجــاري بالمملكــة متطلبــات الترخيــص التجــاري بشــريك ســعودي بملكيــة الشــركة فــي بلدهــا؟
 حيــث أن الكيــان القانونــي االســتثماري الجديــد لهــا فــي المملكــة هــو فــرع شــركة اجنبيــة بصــرف،ال
 وعليــه يجــب عنــد التقديــم علــى الترخيــص التجــاري تحقيــق نســبة الشــريك،النظــر عــن جنســيات المــاك
.الســعودي بحســب متطلبــات الخدمــة
 بخصــوص المعيــار (تلتــزم الشــركة باســتثمار مبلــغ ال يقــل عــن%100  فــي النشــاط التجــاري األجنبــي-4
 مليــون ريــال ســعودي؟200  مــا الــذي يمكــن اعتبــاره وإدراجــه ضمــن مبلــغ،)) مليــون ريــال ســعودي200(
 رأس،)) مليــون ريــال ســعودي200( يتضمــن المعيــار التالــي (تلتــزم الشــركة باســتثمار مبلــغ ال يقــل عــن
.مــال الشــركة وأصولهــا وإيراداتهــا وصافــي أرباحهــا

revenues and net profits.

 بخصــوص المعيــار (تلتــزم الشــركة باســتثمار مبلــغ ال يقــل عــن%100  فــي النشــاط التجــاري األجنبــي-5
5. Can a company with a %100 foreign commercial license fulfill the requirement by registering its
expenses within the SR 200 million minimum investment requirement?

 هــل يمكــن إدراج جميــع النفقــات والتكاليف، بعــد تســجيل الشــركة الجديــدة،)) مليــون ريــال ســعودي200(
 مليــون ريــال ســعودي؟200 القادمــة مــن هــذه الشــركة الجديــدة فــي
.نعم

yes, it can.
6. How will SAGIA assess and verify a %100 foreign commercial license company’s fulfillment of the

 بخصــوص المعيــار (تلتــزم الشــركة باســتثمار مبلــغ ال يقــل عــن%100  فــي النشــاط التجــاري األجنبــي-6

SR 200 million-investment requirement in the next five years?

 كيــف ســيتم مراجعــة والتحقــق مــن ان الشــركة حققــت معيــار اســتثمار،)) مليــون ريــال ســعودي200(

SAGIA’s follow-up department periodically reviews investment project by collecting data (such
as balance sheets), verifying contracts and import and export data of the goods, as well as the
manufacturing activity and the logistics center of the company. Furthermore, the licensed company
will be evaluated each time it applies for a license renewal or amendment request.
7. Regarding the following requirement for the %100 foreign commercial license: the company

 مليــون فــي الســنوات الخمــس التاليــة؟200
تقــوم الهيئــة بمراجعــة دوريــة مــن قبــل قســم متابعــة المشــاريع وذلــك بجمــع البيانــات مثــل الميزانيــة
العموميــة والتحقــق مــن العقــود وبيانــات الــواردات والصــادرات مــن البضائــع وكذلــك نشــاط التصنيــع
والمركــز اللوجســتي للشــركة مــن جهــة أخــرى فإنــه ســيتم تقييمهــا فــي كل مــرة تقــدم فيهــا الشــركة
.طلــب تعديــل الترخيــص أو طلــب تجديــد الترخيــص

is committed to invest a minimum amount of SR 200 million; does SAGIA have any requirements
regarding the amount to be invested for each year for the next five years?
The company shall set its own investment requirements within 5 years. These requirements will be
submitted to SAGIA within the company’s business plan for approval while applying for the commercial
license.
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استفسارات في النشاط التجاري

خدمات التراخيص

Inquiries Of Trading Activity

General Inquiries

 -7فــي النشــاط التجــاري األجنبــي  %100بخصــوص المعيــار (تلتــزم الشــركة باســتثمار مبلــغ ال يقــل عــن

8. Are %100 foreign commercial licensed companies restricted to a certain list of banks required by

( )200مليــون ريــال ســعودي) ،هــل لــدى الهيئــة أيــة متطلبــات تتعلــق بالمبلــغ المطلــوب اســتثماره لــکل

? SAGIA

ســنة فالســنوات الخمــس التاليــة؟
علــى الشــركة وضــع متطلباتهــا الخاصــة لالســتثمار خــال  5ســنوات والتــي ســيتم تقديمهــا قبــل موافقــة

No, the capital is deposited in any Saudi licensed bank as soon as the commercial license is issued by
SAGIA.

الهيئــة مــن خــال خطــة عمــل الشــركة المقدمــة اثنــاء تقديــم طلــب الترخيــص التجــاري.
 -8في النشاط التجاري األجنبي  ،%100هل يتم ايداع رأس المال لدى حساب مصرفي معين؟
ال ،يتــم ايــداع رأس المــال فــي أي مصــرف مرخــص ســعودي بمجــرد إصــدار الترخيــص التجــاري مــن قبــل
الهيئــة العامــة لالســتثمار.
 -9فــي النشــاط التجــاري األجنبــي  ،%100هــل يتــم تجميــد الحســاب او بإمــكان الشــركة اســتخدامه ألغــراض
أخرى؟
ال ،سيكون المبلغ جزءا من رأس مال الشركة ويمكنها استخدامه لنشاط الشركة كرأس مال عامل
 -10فــي النشــاط التجــاري األجنبــي  ،%100هــل يمكــن للشــركة اإللغــاء وســحب رأس المــال مــن المملكــة
العربيــة الســعودية إلــى بلــد آخــر؟ وهــل هنــاك اي عقوبــة مترتبــة؟
نعــم مســموح بذلــك ،إذا كنــت ترغــب فــي إلغــاء الشــركة الجديــدة وســحب  30مليــون مــن المملكــة
العربيــة الســعودية إلــى بلــد آخــر ،و ال يوجــد عقوبــة لذلــك ،ويمكــن للشــركة أن تتصــرف بــرأس المــال مــن
بعــد ايــداع راس المــال

9. is the bank account for a company with a %100 foreign commercial license frozen or can the
?company use it for other purposes
No, the amount will be part of the company›s capital and can be used for the company›s operations
as a working capital.
10. Can a company with a %100 foreign commercial license cancel its license and withdraw its capital
?from Saudi Arabia to another country? Are there any penalties
Yes, the company is allowed to cancel its new license and withdraw SR30 million from Saudi Arabia
to another country. There are no penalties for that, The company is free to manage the capital post
deposit, as it desires.
11. Will a company with a %100 foreign commercial license be allowed to transfer %25 of its shares
to a Saudi company and cancel other requirements such as investing SR200 million in 5 years and
?establishing a production plant

 -11فــي النشــاط التجــاري األجنبــي  ،%100هــل يســمح للشــركة فــي وقــت الحــق بتحويــل حصــة ٪25

Yes. The company will no longer be obligated to the minimum investment amount.

مــن الشــركة الجديــدة إلــى شــركة ســعودية و إلغــاء متطلبــات أخــرى مثــل اســتثمار -200مليــون فــي
-5ســنوات ،وإنشــاء مصنــع إنتــاج؟

12. Regarding the following requirements (the Saudi company›s share must be %25 or more and the

نعم ويسقط عن الشركة االلتزام بالمعايير

company must meet the minimum capital requirements of the new company) in the commercial/
trade activity with a Saudi partner, is the company required to invest SR 200 million riyals in 5 years

 -12في النشــاط التجاري األجنبي مع شــريك ســعودي ،بخصوص الشــرط (تصل حصة الشــركة الســعودية

?and meet any other requirements

إلــى  ٪25وتحقيــق متطلبــات الحــد األدنــى لــرأس المــال فــي الشــركة الجديــدة) ،هــل مطلــوب اســتثمار

No, it is not required.

 200مليــون ريــال فــي  5ســنوات و تلبيــة أي متطلبــات أخــرى؟
ال غير مطلوب
 -13في النشــاط التجاري األجنبي مع شــريك ســعودي ،بخصوص الشــرط (تصل حصة الشــركة الســعودية
إلــى  ٪25وتحقيــق متطلبــات الحــد األدنــى لــرأس المــال فــي الشــركة الجديــدة) ،إذا لــم تحقــق الشــركة
وجــود حصــة ســعودية بنســبة  ،٪25واكتفــت ب  ٪20أو  ٪15فــي الشــركة الجديــدة ،هــل مــا زالــت بحاجــة
إلــى تلبيــة متطلبــات اســتثمار  200مليــون فــي  5ســنوات ومتطلبــات أخــرى وفقــا للوائــح جديــدة مملوكة
بنســبة  ٪100مســاهم أجنبــي؟

13. Regarding the following requirements (the Saudi company›s share must be %25 or more and the
company must meet the minimum capital requirements of the new company) in the commercial/
trade activity with a Saudi partner, if the company was only able to achieve %20 or %15 of the %25
Saudi share requirement, will it still need to meet the investment requirements of SR200 million in 5
years and other requirements in accordance with the new regulations for %100 foreign shareholder
?ownership
Yes.

نعم
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General Inquiries

Inquiries Of Scientific and Technical Offices

1. What is the minimum labor requirement for scientific and technical offices?
The number of employees in the scientific and technical offices at the time of license issuance
is a minimum of 50 employees. The applicant can increase the number and it will be subject
to evaluation and consideration in accordance with SAGIA’s rules and regulations.
Companies with existing licenses have the right to apply for increasing the labor force without
any restrictions. Their application is subject to evaluation in compliance with procedure
followed in license amendment requests.
The number of visas obtained by the Scientific and Technical Office from the Ministry of
Labor for the recruitment of workers is subject to the ministry’s regulations, regulations and
procedures.
2. Does the applicant company needs to practice the industrial activity to able to apply for a

خدمات التراخيص

استفسارات في المكاتب العلمية والفنية

 ما الحد األدنى للعمالة في المكاتب العلمية والفنية؟-1
 كحــد أدنــى ويمكــن٥٠ عــدد العمالــة فــي المكاتــب العلميــة والفنيــة عنــد اإلصــدار (ترخيــص جديــد) بعــدد
ً
لمقــدم الطلــب وضــع عــدد أكبــر مــن الحــد األدنــى المذكــور ويخضــع للدراســة والنظــر وفقــا لألنظمــة
.واللوائــح فــي الهيئــة
 ويخضــع.وللتراخيــص القائمــة حــق التقــدم بطلــب رفــع القــوى العاملــة فــي الترخيــص دون قيــود للعــدد
ً
َّ
.طلبهــم للدراســة وألبــت وفقــا لإلجــراء المتبــع فــي طلبــات تعديــل التراخيــص
امــا عــدد التأشــيرات التــي يحصــل عليهــا المكتــب العلمــي والفنــي مــن وزارة العمــل الســتقدام العمالــة
.فهــو يخضــع لألنظمــة واللوائــح واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا وزارة العمــل
 هل يشترط لفتح مكتب علمي وفني أن تكون الشركة صاحبة الطلب صناعية؟-2
نعــم ويجــب أن يكــون لديهــا وكيــل ســعودي أ او مــوزع ســعودي مســجل يقــوم بتوزيــع منتجــات الشــركة
بالمملكة

scientific and technical office?
Yes, and must have a Saudi franchisee or a registered Saudi distributor who distributes the
company›s products in the Kingdom
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General Inquiries

Inquiries Of Entrepreneur Licenses

1. Who can benefit from the entrepreneur license?
This service is offered to entrepreneurs who wish to establish entrepreneurial projects
accredited by Saudi universities or business incubators.
2. What are the entrepreneur license requirement t?
The Board of Directors decision of their desire to get a license, stating the invention type, its
sponsors and the powers. And a copy of the national identity if one of the partners is a natural
person holding the nationality of one of the countries of the Gulf Cooperation Council; and a
copy of the national identity if one of the partners is holding the Saudi nationality/ Iqama and
passport for the license applicant.
Obtain a letter of support from the supervising authority (Saudi universities or business
incubators) within the Kingdom.
3. What are the rules and restrictions for an entrepreneur license ?
-1 Authorized Saudi universities or business incubators shall approve the license applications.
-2 If the applicant is a resident of the Kingdom, the Saudi sponsor should submit a letter of no
objection. -3 The license term shall be five years upon issuance.

خدمات التراخيص

استفسارات في التراخيص الريادية

 من هم المستفيدين من خدمة التراخيص الريادية؟-1
تقــدم هــذه الخدمــة لــرواد االعمــال الذيــن يرغبــون فــي تأســيس مشــاريع رياديــة معتمــدة مــن الجامعات
.الســعودية أو حاضنــات األعمال
 ماهي متطلبات الحصول على خدمة التراخيص الريادية؟-2
ً
 موضحــا بــه نوعيــة االختــراع والجهــة،قــرار مجلــس إدارة الشــركة برغبتهــم فــي الحصــول علــى الترخيــص1.
 وصــورة الهويــة الوطنيــة إذا كان أحــد الشــركاء شــخص طبيعــي يحمــل.الراعيــة لــه وتحديــد الصالحيــات
 أو صــورة الهويــة الوطنيــة إذا كان أحــد الشــركاء يحمــل،جنســية أحــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي
.االقامــة وجــواز الســفر لطالــب الترخيــص/ الجنســية الســعودية
 الحصــول علــى خطــاب دعــم أو اثبــات اعتمــاد المشــروع مــن الجهــة المشــرفة (جامعــات أو حاضنــات.2
األعمــال) داخــل المملكــة
 ماهي شروط الحصول على خدمة التراخيص الريادية؟-3
• يجــب أن تكــون طلبــات ترخيــص بــراءات االختــراع مدعومــة مــن جامعــات معتمــد أو حاضنــات األعمــال داخــل
.السعودية
 يجــب تقديــم خطــاب عــدم ممانعــة مــن،• فــي حــال كــون صاحــب الطلــب مــن األفــراد المقيميــن بالمملكــة
.الكفيــل الســعودي
.• مدة الترخيص عند االصدار خمس سنوات

The license is valid for 5 years.
 هل تقدم خدمة التراخيص الريادية لألفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية ؟-4
4. Can foreign individual residents apply for an entrepreneur license?

 تقــدم هــذه الخدمــة لالفــراد المقيميــن فــي المملكــة عنــد الحصــول علــى اعتماد للمشــروع من من،نعــم

Yes, individuals residing in the Kingdom can apply for this license when obtaining accreditation

 وال بــد مــن حصــول األفــراد المقيميــن.الجهــة المشــرفة (جامعــات أو حاضنــات األعمــال) داخــل المملكــة

from a supervisory authority (universities or business incubators) within the Kingdom.

.بالمملكــة علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن الكفيــل الســعودي

Moreover, individuals residing in the Kingdom must obtain a letter of no objection from the
Saudi sponsor.

 كيف يتم التقديم على هذه التراخيص الريادية؟-5
يتــم التقديــم علــى التراخيــص الرياديــة مــن خــال البوابــة االلكترونيــة علــى موقــع الهيئــة العامــة

5. How can one apply for an entrepreneur license?

)Apply For a New License( لالســتثمار

You can apply for an entrepreneur license through the e-services on SAGIA›s website (Apply
For a New License).
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General Inquiries

Inquiries Of Entrepreneur Licenses

خدمات التراخيص

استفسارات في التراخيص الريادية

6. What are the service fees?

 ماهي تكاليف الحصول على هذه الخدمة ؟-6
ً
.) ريال سعودي سنويا2000( ــ المقابل المالي إلصدار الترخيص

Payment of license fee of two thousand (2000) Saudi Riyals annually.
Payment of ten thousand (10,000) Riyals as subscription at the beginning of 6th year to obtain

) ريــال ســعودي عنــد بدايــة الســنة السادســة للترخيــص للحصــول على الخدمات10000(  المقابــل المالــي.مــن مراكــز االعمــال بالهيئة

services from SAGIA Business Center.

 هل تخضع هذه الخدمة للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة لالستثمار؟-7

7. Is this service subject to SAGIA›s classification?

.ال تخضع التراخيص الريادية للتصنيف اال بعد السنة الخامسة من صدور الترخيص

Entrepreneur licenses are not subject to classification until after the fifth year of the license.
8. Are there specific sectors or activities available for investment or is it open for all investments?
There are no specific activities and entrepreneurs can invest in any activity that is permitted

 هل هناك قطاعات او أنشطة معينة متاحة لالستثمار بها أم مفتوحة لجميع االستثمارات؟-8
.ال يوجد أنشطة محدده ويستطيع الرياديون االستثمار في أي نشاط مصرح العمل واالستثمار به

to work and invest in it.

 ما هو الحد األدنى لرأسمال المشروع؟-9
.ال يوجد حد أدني لرأسمال المشاريع

9. What is the project›s minimum capital?
There is no minimum capital for the project.

 ماهي مدة الترخيص؟-10
. سنوات5 مدة الترخيص هو

10. What is the duration of the license?
the license is valid for 5 years.

 ماهي الجهات التي تدعم التراخيص الريادية؟-11
يمكنكــم االطــاع علــى أهــم الجهــات التــي تدعــم الترخيــص الرياديــة داخــل الســعودية مــن خــال المواقــع

11. Who are the authorities that support entrepreneur license?

:التالية

You can find out the most important entities that support pioneering licensing in Saudi Arabia
through the following websites:

التعليــم

وزارة

-Ministry of Education

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
-General Authority for Small and Medium Enterprises
https://smea.gov.sa/ar/directory?page=1
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منشــآت

-المتوســطة

الصغيــرة

للمنشــآت

العامــة

الهيئــة

https://smea.gov.sa/ar/directory?page=1
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General Inquiries

Inquiries Of Temporary Licenses

1. How do I apply for SAGIA›s Temporary licenses for the performance of a government/ semi-

خدمات التراخيص

استفسارات في التراخيص المؤقتة

 شبه حكومي؟/  كيف أحصل على ترخيص مؤقت من الهيئة العامة لالستثمار لتنفيذ عقد حكومي-1

government contract?
After obtaining a contract from a government or semi-government entity for the implementation

،بعــد الحصــول علــى عقــد مــن جهــة حكوميــة او شــبه حكوميــة بالتعاقــد لتنفيــذ مشــروع بمــدة معينــة

of a project for a certain period, a temporary investment license shall be submitted for the

 شــبه حكومــي بنفــس المــدة/يتــم التقديــم علــى ترخيــص اســتثماري مؤقــت لتنفيــذ عقــد حكومــي

performance of a government / semi-governmental contract with the same validity period

الزمنيــة المحــددة فــي خطــاب الجهــة الحكوميــة وذلــك عــن طريــق الخدمــات االلكترونيــة علــى الموقــع

specified in the government agency letter through the electronic services on SAGIA’s website
https://www.sagia.gov.sa/en/Pages/default.aspx
2.How can I transform a temporary license to a permanent license?
The provisional license for the execution of a government contract may be amended to a
permanent license after the end of the contract period by applying for the license amendment.
During the validity period of the contract, the application for amendment of the license shall
be submitted with the approval of the government authority supervising the project to amend

https://www.sagia.gov.sa/en/Pages/default.aspx االلكترونــي
 كيف يمكن تعديل ترخيص مؤقت من الهيئة العامة لالستثمار الى ترخيص دائم؟-2
يمكــن تعديــل الترخيــص المؤقــت لتنفيــذ عقــد حكومــي الــى ترخيــص دائــم بعــد انتهــاء مــدة العقــد وذلــك
 امــا خــال ســريان مــدة العقــد يتــم التقديــم علــى طلــب تعديــل، بالتقديــم علــى طلــب تعديــل الترخيــص
الترخيــص مــع ارفــاق موافقــة مــن الجهــة الحكوميــة المشــرفة علــى المشــروع بتعديــل الترخيــص الــى
. دائــم

the license to permanent.
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General Inquiries

Inquiries Of Licenses Cancellation

1. Are companies required to pay subscription and license fees upon requesting license
cancellation?
No, paying the fees is not required when cancelling the license.
2. Is a licensed company that did not start operating and wishes to cancel its license required
to visit all government agencies for liquidation?
In the case of issuing a commercial register of the company, it must review all government
authorities to write off the records. In case of non-issuance of the register, it is possible to
apply directly to request to issue the revocation of the license.
3. What are the available options in case of penal cancellation or non-renewal?
Option 1: Carrying out the cancellation decision by applying for renewal of licenses for
liquidation purposes service.
The second option is to file a grievance against the decision of SAGIA’s Board of Directors
within 60 days from the date of its issuance. If the penalty is fixed by SAGIA, a complaint
shall be filed in accordance with the procedure of The procedural system before the Board of
Grievances.

خدمات التراخيص

استفسارات في الغاء التراخيص

 هــل يشــترط دفــع المقابــل المالــي لالشــتراك فــي مراكــز االعمــال، عنــد التقــدم بطلــب الغــاء الترخيــص-1
ومقابــل الترخيــص؟
. ال يشترط دفع مقابل مالي في حال التقدم بطلب إلغاء الترخيص.ال
 شــركة لــم تعمــل وترغــب بإلغــاء الترخيــص هــل يلــزم عليهــا مراجعــة الجهــات الحكوميــة جميعهــا-2
للتصفيــة؟
فــي حــال صــدور ســجل تجــاري للشــركة يجــب عليهــا مراجعــة جميــع الجهــات الحكوميةلشــطب الســجالت
.امــا فــي حالــة عــدم اصــدار الســجل فيمكــن التقديــم مباشــرة علــى طلــب اصــدار قــرار الغــاء الترخيــص
 ما هي الخيارات المتوفرة في حال اإللغاء (العقابي) او عدم التجديد؟-3
. تنفيذ قرار االلغاء وذلك عن طريق التقدم بطلب خدمة التجديد بغرض التصفية:الخيار األول
 يــوم مــن تاريــخ العلــم60  التقــدم بتظلــم علــى قــرار مجلــس االدارة لــدى الهيئــة خــال:الخيــار الثانــي
ً
 وفــي حــال تثبيــت العقوبــة مــن قبــل الهيئــة يتــم التقــدم بتظلــم وفقــا لنظــام المرافعــات امــام.بــه
.ديــوان المظالــم
 كيف يمكن التقدم بطلب الغاء الترخيص اختياريا؟-4
ً
. التقدم بطلب إفادة لغرض إلغاء الترخيص اختياريا حسب االلية المتبعة:أوال
ً
 التقدم بطلب خدمة اإللغاء االختياري بحساب المنشأة اإللكتروني:ثانيا

4. How do I apply for voluntary license cancellation?
First: Request a notification for the purpose of voluntary cancellation of the license.
Second: Apply for voluntary cancellation of the license through the entity’s electronic account.
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استفسارات في التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ()ISIC4

خدمات التراخيص

 -1ما هو تعريف التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ()ISIC4؟

)Inquiries Of (ISIC4

General Inquiries

?)1.What is the definition of the national classification of economic activities (ISIC4

هــو التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة النســخة الرابعــة ( ،)ISIC4الصــادر

It is the International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC4),

مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي األمــم المتحــدة ،والغــرض الرئيســي لهــذا التصنيــف هــو

issued by the Economic and Social Council of the United Nations. The main purpose of this

توفيــر مجموعــة مــن أقســام ومجموعــات وفــروع وفئــات األنشــطة التــي يمكــن اســتخدامها لجمــع

classification is to provide a set of sections, groups, branches and categories of activities that

ونشــر اإلحصــاءات حســب األنشــطة.
 -2ما هو الهدف من تطبيق األنشطة االقتصادية ()ISIC4؟
يهــدف التصنيــف إلــى توفيــر مجموعــة مــن البيانــات االحصائيــة حســب أوجــه النشــاط االقتصــادي لإلنتــاج
والعمالــة واألجــور واألصــول الرأســمالية الماديــة واألربــاح والخســائر والميزانيــات ،إضافــة إلــى توفيــر
إطــار شــامل لألنشــطة االقتصاديــة المنشــأة أو وحــدة نــوع النشــاط االقتصــادي التــي هــي أســاس هــذا
التصنيــف حيــث تصنــف الوحــدات الداخلــة فــي تكويــن القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة فــي المــكان
المناســب فــي التصنيــف طبقــا للنشــاط االقتصــادي الرئيســي الــذي تزاولــه وبصــرف النظــر عــن الملكيــة
أو أســلوب العمــل.
 -3ما هو أثر تطبيق االنشطة االقتصادية على التراخيص االستثمارية ()ISIC4؟
توحيــد األنشــطة االقتصاديــة للمنشــآت االســتثمارية لــدى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بمــا يســهم
ذلــك فــي تحســين البيئــة االســتثمارية ودقــة البيانــات اإلحصائيــة واالقتصاديــة.
 -4هل يشترط أن يكون هناك تجانس بين األنشطة االقتصادية المختارة؟

can be used to collect and disseminate statistics according to the activates.
?)2. What is the purpose of implementing economic activities (ISIC4
The classification aims at providing a set of statistical data according to the economic aspects
of production, employment, wages, physical capital assets, profits, losses and budgets, in
addition to providing a comprehensive framework for the economic activities established or
the type of economic activity that is the basis of this classification. The right place in the
classification according to the main economic activity you do, regardless of ownership or
method of work.
?)3. What is the impact of applying economic activities on investment licenses (ISIC4
Consolidating the economic activities of the investment establishments with the relevant
governmental bodies, thus contributing to improving the investment environment and
accuracy of statistical and economic data

نعــم يشــترط وجــود تجانــس بيــن األنشــطة االقتصاديــة علــى ان تكــون األنشــطة المختــارة تنــدرج تحــت بــاب
?4. Is there a requirement for homogeneity between selected economic activities

واحد

Yes, homogeneity between economic activities is required and according to the same section.
 -5هل يمكن اختيار أكثر من نشاط للترخيص الواحد؟
نعم يمكن ذلك على ان تكون األنشطة المختارة جميعها تندرج تحت باب واحد

?5. Can I choose more than one activity in a single license
It is possible to combine more than one activity in a single license only if the activities are

ً
 -6هــل المنشــأة ملزمــة بالتبعيــة بتعديــل النشــاط علــى الترخيــص االســتثماري وفقــا للتصنيفــات الجديــدة

under same section in (ISIC 4).

نعــم جميــع المنشــآت ملزمــة بتطبيــق التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة ويجــب علــى المنشــأة

6. Is the entity obliged to modify the activity on the investment license according to the new

لكــون الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة أصبحــت تطبــق نفــس االيــزك؟
تعديــل االنشــطة بمــا يتوائــم مــع النشــاط الفعلــي حســب النســخة الرابعــة.
 -7هل يوجد مدة محددة لتعديل النشاط للمنشآت المرخصة أم فقط في التراخيص الجديدة؟
مــا يخــص التراخيــص الجديــدة ال تحتــاج الــى تعديــل ألنهــا خاضعــة للتصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة,

?)classifications, because the relevant government agencies have applied the same (ISIC
Yes, all establishments are obliged to implement the national classification of economic
activities and the company must modify the activities in line with the actual activity according
to the fourth version

أمــا التراخيــص القائمــة نعــم يوجــد مــدة محــددة وهــي اســبوعان مــن اســتقبال المنشــأة طلــب الهيئــة
فــي تعديــل النشــاط
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General Inquiries

Inquiries Of (ISIC4)

7. Is there a specific period of time for modifying the activity for the licensed enterprises or
only in it is applicable for the new licenses?
The new licenses are already classified. The activities of the existing licenses should be

خدمات التراخيص

)ISIC4( استفسارات في التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية

 ما هو األثر المترتب على عدم تطبيق تصنيف األنشطة الجديد على المنشآت القائمة؟-8
المنشــآت التــي لــم تلتــزم بتطبيــق التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصاديــة تعتبــر مخالفــة وســيتم
.ايقــاف الخدمــات عنهــا

modified within two weeks according to the request from SAGIA.
 هل يمكن للمستثمر المبادرة وتعديل نشاطه؟ وهل يترتب على ذلك مقابل مالي؟-9
8. What is the effect of not implementing the new classification in the activities on existing
enterprises?
Establishments that have not complied with the national classification of economic activities
are considered to be in violation and services will be suspended.
9. Can the investor initiate and adjust his activity? Does this entail any fees?
The investor can initiate and adjust his activity by applying to the activity modification service
without fees for the first time.
10. What if the existing activity does not exist in the new national classification?

 ال ال يترتــب علــى,يمكــن للمســتثمر المبــادرة وتعديــل نشــاطه عبــد التقديــم علــة خدمــة تعديــل النشــاط
الخدمــة مقابــل مالــي فــي المــرة األولــى لطلــب تعديــل النشــاط
 ماذا لو لم يكن النشاط القائم موجود في التصنيف الوطني الجديد؟-10
الهيئــة العامــة لالســتثمار ملزمــة بتطبيــق األنشــطة الموجــودة فــي الدليــل المعتمــد مــن قبــل الهيئــة
. نشــاط اقتصــادي2000 العامــة لإلحصــاء حيــث ان الدليــل يحتــوي علــى أكثــر مــن
 هل يمكن كتابة النشاط بعد المستوي السادس؟ أم ان االنشط محدودة؟-11
ال يمكــن ذلــك أي أن األنشــطة المختــارة مــن قبــل العميــل هــي األنشــطة التــي ســيقوم بمزاولتهــا
.وأيضــا هــي التــي ســوف يتــم طباعتهــا علــى الترخيــص االســتثماري

The Saudi Arabian General investment Authority is obliged to implement the activities in the
directory approved by the General Organization for Statistics, as the guide contains more than
2000 economic activities
11. Can activity be written after Level 6? Or are the activities limited?
It cannot, because the activities chosen by the client are the activities that will be carried out
and will also be printed on the investment license.
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General Inquiries

Saudi Investors

1. Who is the Saudi investor who can access the services of the General Investment Authority
during the current period?
A small facility establishes a new activity
- An enterprise with intellectual property rights
- An enterprise that is supported or financed by accredited entities inside or outside the K
- A facility within the platinum sphere of the Ministry of Labor and Social Development
- An enterprise that has effective social responsibility programs
2. How can I capitalize on the service provided at the authority›s business centre?
Visit the registration page of the (SAGIA) and complete the registration procedures in the
services of the Saudi investor
https://eservices.sagia.gov.sa/nir/index.html
- Complete the required data and attach the relevant documents
- Book an appointment
- Attend the business centers on time
3. What services do business centers offer to the Saudi investor?
Consulting services related to the establishment of companies and the issuance of necessary
licenses and commercial register.

خدمات التراخيص

المستثمر السعودي

 مــن هــو المســتثمر الســعودي الــذي يســتطيع الحصــول علــى خدمــات الهيئــة العامــة لالســتثمار خــال-1
الفتــرة الحالية؟
ّ
ـــــ منشأة صغيرة تؤسس نشاط جديد
ّ
ّ
 منشأة ذات حقوق ملكية فكرية منشأة حاصلة على دعم أو تمويل من جهات معتمدة داخل أو خارج المملكةّ
 منشأة داخل النطاق البالتيني في وزارة العمل والتنمية االجتماعيةّ
ّ
ّ
 منشأة لديها برامج مسؤولية اجتماعية فعالة كيف يمكن االستفادة من الخدمات المقدمة في مراكز األعمال بالهيئة؟-2
ــــ زيــارة صفحــة التســجيل فــي موقــع الهيئــة العامــة لالســتثمار واســتكمال إجراءات التســجيل في خدمات
المستثمر السعودي
https://eservices.sagia.gov.sa/nir/index.html
. استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات ذات العالقة. حجز موعد.الحضور إلى مراكز األعمال في الموعد المحدد ماهي الخدمات التي تقدمها مراكز األعمال للمستثمر السعودي؟-3
ّ
.ـــ الخدمات االستشارية المتعلقة بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص الالزمة لها والسجل التجاري
.تقديم بعض الخدمات الحكومية ذات العالقة
ّ
.الرد على االستفسارات المتعلقة بخدمات المستثمرين

-

- Provide some relevant government services.
- Responding to inquiries regarding investor services.
4. Are there fees for registration or services?

 هل هناك رسوم على التسجيل أو الخدمات؟-4
ً
ال يوجــد حاليــا أيــة رســوم علــى التســجيل فــي موقــع الهيئــة أو علــى االســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة
.مــن مراكــز األعمال

Currently, there is no fee to register on the TRA website or to benefit from services provided
by business centers.
5.What is the method of obtaining an appointment to attend business centers?
Visit the registration page of the (SAGIA) and complete the registration procedures in the
services of the Saudi investor
https://eservices.sagia.gov.sa/nir/index.html
- Complete the required data and attach the relevant documents

 ماهي طريقة الحصول على موعد للحضور الى مراكز األعمال؟-5
زيــارة صفحــة التســجيل فــي موقــع الهيئــة العامــة لالســتثمار واســتكمال إجــراءات التســجيل فــي خدمــات
المســتثمر السعودي
https://eservices.sagia.gov.sa/nir/index.html
 استكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات ذات العالقة حجز موعد الحضور إلى مراكز األعمال في الموعد المحدد-

- Book an appointment
- Attendance to business centers on time
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General Inquiries

Saudi Investors

6. What are the working hours of the business centers in the Authority?
The official opening hours are Sunday through Thursday from 7:30 am to 3:30 pm.

خدمات التراخيص

المستثمر السعودي

 ماهي اوقات عمل مراكز األعمال بالهيئة؟-6
ً
ّ
ّ
٣:٣٠  صباحــا وحتــى الســاعة٧:٣٠ أوقــات الــدوام الرســمية بالهيئــة مــن األحــد حتــى الخميــس مــن الســاعة
ً
. عصرا

7. What channels of communication with the authority?
Free phone: 8002449990
E-mail: investorcare@sagia.gov.sa
Twitter Customer Account: @SAGIAcare
8. What are the government agencies that provide services in the business centers of the
Authority?
Ministry of Trade and Investment
Ministry of Labor and Social Development
- Ministry of Justice
- Department of Zakat and Income
- Human Resources Development Fund (AIM)
Ministry of Interior - General Directorate of Passports
Ministry of Municipal and Rural Affairs
- Ministry of Interior - Immigration Affairs Department
- Council of Saudi Chambers
9. Will these facilities be serviced only or will there be additional types in the future?
Currently, these facilities will only be serviced during this initial stage. In the future, the
expansion will be extended to serve segments and other categories of facilities.

 ماهي قنوات التواصل مع الهيئة؟-7
ّ
٨٠٠٢٤٤٩٩٩٠ : الهاتف المجاني
investorcare@sagia.gov.sa :البريد اإللكتروني
SAGIAcare@ : »حساب خدمة العمالء في شبكة التواصل االجتماعي «تويتر
 ما هي الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها في مراكز األعمال بالهيئة؟-8
وزارة التجارة واالستثمار

ــــ

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية وزارة العدلمصلحة الزكاة والدخل
ّ
)صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف
ّ
 االدارة العامة للجوازات-وزارة الداخلية
ّ
ّ
وزارة الشؤون البلدية والقروية
ّ
 ادارة شؤون الوافدين- وزارة الداخلية

-

 مجلس الغرف السعوديةُ
ّ
 هــل ســيتم خدمــة هــذه النوعيــة مــن المنشــآت فقــط أم ســيكون هنالــك إضافــة لنوعيــات أخــرى-9
ً
مســتقبال ؟
ً
ّ
ً
 أمــا مســتقبال فســوف يتــم، ســيتم خدمــة هــذه المنشــآت فقــط وذلــك خــال هــذه المرحلــة األوليــة،حاليــا
ُ
ّ
.التوســع لخدمــة شــرائح وفئــات أخــرى مــن المنشــآت

10. Where are the business centers of the Authority? and in which cities are these?
Riyadh - Dammam - Jeddah - Medina - Jubail.
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 أين تقع مراكز األعمال التابعة للهيئة وفي أية مدن؟-10
. المدينة المنورة – الجبيل-  جدة-  الدمام- الرياض
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الترخيص الرقمي

خدمات التراخيص

 -1ما هو الترخيص الرقمي؟

Digital License

General Inquiries
?1.What is the digital license

هو نســخة الكترونية من الترخيص االســتثماري يصل الى المنشــأة مباشــرة عن طريق البريد االلكتروني.

A digital license is an electronic copy of the investment license sent directly to the entity via e-mail.

هــذه النســخة تكــون قابلــة للتحقــق مــن صحتهــا عــن طريــق تطبيقــات األجهــزة الذكيــة أو موقــع الهيئــة
ً
اإللكترونــي بــدال مــن الطباعــة اإللكترونية.

The copy can be validated through smart devices applications or at SAGIA’s website instead of printing.
?2. How to verify the digital license

 -2كيف يتم التحقق من الترخيص الرقمي؟
يتــم التحقــق مــن صحــة وصالحيــة الترخيــص عــن طريــق المســح الضوئــي لكــود االســتجابة الســريع QR
 ،Codeأو عــن طريــق زيــارة الرابــط الموضــح علــى الترخيــص (الرابــط هنــا).
 -3ما هو رابط التحقق من الترخيص الرقمي؟
يتــم التحقــق عــن طريــق زيــارة الرابــط الموضــح علــى الترخيــص (الرابــط هنــا) .يمكــن مــن خــال هــذا الرابــط
التحقــق مــن صحــة وصالحيــة الترخيــص حيــث يحتــوي علــى بيانــات الترخيــص المــراد االســتعالم عنــه ،كرقــم
الترخيــص وحالتــه ومعلومــات عــن المنشــأة.
 -4ماهي التطبيقات االلكترونية التي تساعد على التحقق من الترخيص الرقمي؟
جميــع التطبيقــات االلكترونيــة التــي تدعــم قــراءة كــود االســتجابة الســريع  QR Codeفــي برامــج  IOSو
.ANDROID

The QR code found on the digital license can be used to verify its validity. Or you may visit the
)website shown on the license (https://eservices.sagia.gov.sa/verify/index.h tml
?3. What is the digital license verification link
You can verify the validity of the license through this link (https://eservices.sagia.gov.sa/verify/index.
)html
The link includes the license data, such as the license number and status, and entity information.
?4. What are the applications that help verify the digital license
All applications that support reading QR codes in IOS and Android software.
?5. Can the QR code be read through smart phone camera

 -5هل أستطيع قراءة كود االستجابة السريع  QR Codeبكاميرا الهاتف الذكي؟

Most of smart devices support reading the QR code via Camera. The service was developed to offer

بعــض األجهــزة تدعــم قــراءة كــود االســتجابة الســريع  QR Codeعــن طريــق الكاميــرا ،ولكــن ليســت كل

multiple options such as QR code, verifying via the direct (link) and smart phone cameras that support

األجهــزة ،لذلــك تــم تطويــر الخدمــة بحيــث يكــون هنــاك أكثــر مــن خيــار للتحقــق كقــارئ كــود االســتجابة

this feature.

الســريع  QR Codeأو التحقــق عــن طريــق الرابــط مباشــرة علــى االنترنــت (الرابــط هنــا) .وكذلــك كاميــرا
األجهــزة الذكيــة التــي تدعــم هــذه الخاصيــة.

?6. What can I do if I do not have a smartphone nor applications to read the QR code
Verification can be done through the (link) printed on the license without the need of applications to

 -6ماذا لو لم يكن لدي هاتف ذكي وتطبيقات لقراءة كود االستجابة السريع QR Code؟

read QR code.

تســتطيع التحقــق عــن طريــق زيــارة الرابــط المطبــوع علــى الترخيــص (الرابــط هنــا) دون الحاجــه الــى
تطبيقــات قــراءة كــود االســتجابة الســريع .QR Code
 -7هل البيانات الموجودة على صفحة التحقق تكون محدثه بشكل دوري؟
نعــم البيانــات تكــون محدثــه وتأخــذ أحــدث حالــة للترخيــص ،كمــا ان التحديــث او التعديــل علــى الترخيــص
ينعكــس بشــكل آلــي علــى صفحــة التحقــق وكذلــك علــى نســخة الترخيــص الموجــودة بالنظــام ،ممــا يجعــل

?7. Is the data on the verification page periodically updated
The data is updated automatically and any updates or amendments on the license will be directly
reflected on the verification page and the license copy on the system, which makes the digital license
more efficient than the paper license.

الترخيــص الرقمــي أكثــر فعاليــة مــن الترخيــص الورقــي.

48

49

الترخيص الرقمي

خدمات التراخيص

 -8هل يمكن طباعة نسخة من الترخيص مباشرة من ملف المنشأة على الموقع اإللكتروني؟
ً
حاليــا ال يمكــن طباعــة نســخة مــن الترخيــص مباشــرة .يمكــن الحصــول علــى نســخة مــن خــال التواصــل مــع
مركــز االتصــال وســيتم تزويــد المنشــأة بنســخة مــن الترخيــص عبــر البريــد االلكترونــي الخــاص بالمنشــأة.
 -9لماذا تم تطوير التراخيص لتصبح الكترونيه؟
الترخيــص االلكترونــي يقلــل مــن تكاليــف الطباعــة الورقيــة ،ويختصــر الوقــت علــى المســتثمر حيــث يصلــه
الترخيــص علــى البريــد االلكترونــي دون الحاجــة الــى انتظــار اســتالمه عــن طريــق الناقــل ،كمــا يوفــر جهــد
زيــارة مراكــز االعمــال .ان التحــول الرقمــي هــو أحــد أولويــات وكالــة خدمــات واستشــارات المســتثمرين
وذلــك لخلــق بيئــة أعمــال تنافســية وجاذبــة.
 -10هل الترخيص الرقمي معتمد من الجهات الحكومية؟
نعم ،الترخيص الرقمي معتمد لدى جميع الجهات الحكومية.
 -11لدي ترخيص مسبق (ترخيص ورقي) ،هل يتطلب اصدار الترخيص الرقمي؟
ً
ال يتطلــب اصــدار ترخيــص رقمــي عوضــا عــن الورقي طالما الترخيص ســاري ولــم ينتهي ،وفي حال انتهاء
صالحية الترخيص الورقي وعند التجديد /التعديل ســوف يتم اصدار الترخيص الرقمي للمســتثمر.
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Digital License

General Inquiries

?8. Can I print a copy of the license directly from the entity profile on the website
This feature is currently unavailable, but you can get a copy of the license by contacting the
Call Center and they will send you a copy to the email registered in the system.
?9. Why were the digital licenses developed
Digital licenses were developed as part of SAGIA’s efforts to adopt the latest technologies to
save the investor time and effort, where the investor receives the license via e-mail without
the need to visit the business centers or wait for courier delivery.
?10. Is the digital license approved by government agencies
Yes, the digital license is approved by all government agencies.
?)11. Do I need a digital license if I have a prior license (paper license
There is no need to issue a digital license if you have a valid paper license. A digital license will
be automatically issued when renewing or amending the license.
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استفسارات في ضريبة القيمة المضافة VAT

خدمات التراخيص

 1.ماهي ضريبة القيمة المضافة وماهي الية عملها؟
ضريبــة القيمــة المضافــة هــي ضريبــة غيــر مباشــرة تفــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات التــي يتــم
ُ
شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل المنشــآت ،مــع بعــض االســتثناءات .وتطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي أكثــر
ُ
مــن  ١٦٠دولــة حــول العالــم ،حيــث تعــد مصــدر دخــل أساســي يســاهم فــي تعزيــز ميزانيــات الــدول.
 2.متى تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
ً
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ابتداء من  1يناير .2018
 3.لماذا تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
دخلــت االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة التــي وافقــت عليها دول مجلس التعــاون الخليجي
ً
حيــز التنفيــذ .وتماشــيا مــع هــذا االتفاقيــة ،بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية بتطبيــق ضريبــة القيمــة
المضافــة فــي  1ينايــر .2018
ً
ً
ّ
ويعــد تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة جــزءا رئيســيا مــن خطــة المملكــة الشــاملة لتعزيــز االســتدامة
ً
ً
ً
الماليــة وتنويــع اإليــرادات الحكوميــة .وســتوفر ضريبــة القيمــة المضافــة مصــدرا ثابتــا ومســتداما لألموال
التــي ســتدعم برنامــج التحــول الوطنــي الطمــوح ،بمــا فــي ذلــك االســتثمار فــي التنميــة االقتصاديــة
بشــكل إيجابــي علــى المنشــآت فــي
والخدمــات العامــة ،مــا ســيعود بفوائــد ملموســة الــذي ســيؤثر
ٍ
جميــع أنحــاء المملكــة علــى اختــاف حجمهــا.

Inquiries Of Value-Added Tax VAT

General Inquiries

?1.What does value added tax( VAT) means? And what is its mechanism of action
VAT is an indirect tax imposed on all goods and services purchased and sold by enterprises,
with some exceptions. VAT is applied in more than 160 countries around the world and is a key
source of income that contributes to the strengthening of state budgets
?2. When was VAT applied
VAT has been applied in Saudi Arabia from January 1st.2018.
?3. Why was VAT applied
The unified value-added tax agreement (GCC), which has been approved by the GCC countries,
has entered into force. In line with this agreement, Saudi Arabia began to apply VAT on January
1st. 2018.
The application of VAT is a key part of the Kingdom›s overall plan to enhance financial
sustainability and diversify government revenues. The VAT will provide a stable and sustainable
source of funds that will support the ambitious national transformation program, including
investment in economic development and public services, which will yield tangible benefits
that will positively affect enterprises across the Kingdom of different sizes

 4.اين يمكنني االطالع على نظام ضريبة القيمة المضافة؟
يمكــن االطــاع علــى بنــود نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الــذي اعتمــد رســميا ،ونشــرت نســخته النهائيــة
بتاريــخ 1438/11/ 4هـــ ،مــن خــال الموقــع االلكترونــي للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (الرابــط هنــا).

?4. Where can I see the VAT system
The items of the VAT system, which was officially adopted, can be viewed and its final version
was published on 1438/11/4 H, through the website of the General Authority for Zakat and

5.هل تشمل ضريبة القيمة المضافة جميع السلع والخدمات؟

Income (link here).

بشــكل عــام تخضــع جميــع الســلع والخدمــات لضريبــة القيمــة المضافــة ،لكــن بعــض الســلع والخدمــات
معفيــة منهــا .للمزيــد مــن المعلومــات حــول التوريــدات المعفــاة الرجــاء العــودة إلــى الئحــة الســلع

?5. Does VAT include all goods and services

والخدمــات الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــال الموقــع االلكترونــي للهيئــة العامــة للــزكاة

In general, all goods and services are subject to VAT, but some goods and services are exempted.

والدخــل (الرابــط هنــا).
 6.ماهي النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة؟
النســبة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة  ،%5وبعــض الســلع والخدمــات خاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر
بالمائــة .للمزيــد مــن المعلومــات حــول التوريــدات الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائة الرجــاء العودة
إلــى الئحــة الســلع والخدمــات الخاضعــة لضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــال الموقــع االلكترونــي للهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل (الرابــط هنــا).

For more information on exempted supplies, please refer to the list of goods and services
subject to Value Added Tax (VAT) through the Zakat and Income Tax Authority website (link
here).
?6. What is the standard rate of VAT
The standard rate of VAT is %5, and some goods and services are taxed at zero percent. For
more information on taxable supplies by zero percent, please refer to the list of goods and
services subject to Value Added Tax (VAT) through the Zakat and Income Tax Authority website
(link here).
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استفسارات في ضريبة القيمة المضافة VAT

خدمات التراخيص

 -7ماهي العالقة بين ضريبة القيمة المضافة والمعايير الدولية للتقارير المالية ()IFRS؟
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة وضريبــة القيمــة المضافــة نظامــان منفصــان ،فــاألول عبــارة عــن معيار
محاســبي ،أمــا الثانــي فهــو نظــام ضريبي.

Inquiries Of Value-Added Tax VAT

General Inquiries

7. What is the relationship between VAT and International Financial Reporting Standards
?)(IFRS
The International Financial Reporting Standards (IFRS) and Value Added Tax (VAT) are separate
systems. The former is an accounting standard and the second is a tax system

 -8ما تأثير ضريبة القيمة المضافة على األسعار؟
ً
بشــكل عــام ،لــن تدفــع المنشــآت الخاضعــة أســعارا أعلــى ممــا كانــت تدفــع قبــل تطبيــق الضريبــة مقابــل
الســلع والخدمــات المشــتراه مــن المنشــآت األخــرى الخاضعــة ،وال ينبغــي أن تتغيــر التكاليــف ألن المنشــآت
الخاضعــة قــادرة علــى خصــم ضريبــة المدخــات مــن ضريبة المخرجات الخاصة بها ،في حين أن المســتهلك
ً
النهائــي لــن يكــون قــادرا علــى تحصيــل أو خصــم ضريبــة القيمــة المضافــة.
 -9ما هو دور الهيئة العامة للزكاة والدخل فما يتعلق بضريبة القيمة المضافة؟
الهيئــة هــي الجهــة المســؤولة عــن تطبيــق وإدارة الضريبــة فــي المملكــة وهــي مســؤولة عــن عمليــات
تســجيل وإلغــاء تســجيل المكلفيــن فــي الضريبــة ،باإلضافــة إلــى إدارة عمليــة تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة
ورد الضريبــة إلــى جانــب إجــراء عمليــات التدقيــق وزيــارات التفتيــش المتعلقــة بالضريبة .كمــا تتمتع الهيئة
بالســلطة الكاملــة فــي فــرض الغرامــات علــى غيــر الممتثليــن لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والئحتــه
التنفيذية.

?8. What is the impact of VAT on prices
In general, regulated enterprises will not pay higher prices than they were paid before the tax
was applied for goods and services purchased from other regulated enterprises. Costs should
not be changed because the enterprises under control are able to deduct the input tax from
their own output tax, while the final consumer will not be Able to collect or deduct VAT.
9. What is the role of the General Authority for Zakat and Income in relation to value added
?tax
The Authority is responsible for the implementation and management of tax in the Kingdom
and is responsible for the registration and cancellation of the registration of taxpayers in
addition to the administration of the process of filing tax returns and tax returns, as well as

 -10كيف احصل على مزيد من المعلومات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

the conduct of audits and inspection visits related to the tax. The Authority also has full power

يمكنكــم التواصــل مــع قنــوات التعريــف بضريبــة القيمــة المضافــة للبقــاء علــى اطــاع بأحــدث المعلومــات

to impose fines on those who are not in compliance with the VAT regime and its executive

والتفاصيــل حــول تطبيــق الضريبــة .وســوف تتوفــر جميــع المعلومــات علــى هــذا الموقــع .وفــي حالــة

regulations.

وجــود أيــة استفســارات إضافيــة ،يمكــن التواصــل مــع موظــف خدمــة العمــاء المعنــي بضريبــة القيمــة
المضافــة عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي أو عبــر الخــط المباشــر المخصــص لهــذا الغــرض.

?10. How do I get more information about applying VAT

لمزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة ،يرجــى الرجــوع إلــى صفحة التعليمــات الفنية التفصيليــة على الموقع

You can contact our Value Added Tax (VAT) channels to stay up-to-date with the latest tax

االلكترونــي للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (الرابط هنا)

information and details. All information will be available on this website. If you have any

وفــي حــال وجــود أي تعــارض بيــن محتــوى هــذه الصفحــة وأحــكام نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة
ُ
والئحتهــا التنفيذيــة ،فــإن تلــك القوانيــن واألنظمــة هــي التــي تعتمــد.

further questions, you can contact your customer service officer on VAT through social media
channels or via the dedicated direct line.
For more detailed information, please refer to the detailed technical instructions on the Zakat
)and Income Authority website (link here
In the event of any conflict between the content of this page and the provisions of the VAT
system and its implementing regulations, such laws and regulations shall be adopted
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General Inquiries

OTHER SAGIA’S SERVICES

1.Is a foreign investor entitled to a decision not to renew the transfer of sponsorship?
Yes sponsorship can be transferred.
2. Can the investor transfer sponsorship from another investment facility to which he is a
partner?
Yes sponsorship can be transferred.
3. If a foreign investor sells his entire share in an effective investment facility, can he apply for
a transfer of sponsorship or a final exit?
Yes sponsorship can be transferred.
4. If the license is canceled, can the foreign investor›s guarantee be transferred to another
foreign investment establishment or only a Saudi establishment?
Yes, the investor can transfer his sponsorship to a national establishment or foreign
establishment.
5. Is it possible to apply for the transfer of a new sponsorship to another sponsor in the event

خدمات التراخيص

خدمات الهيئة األخرى

هل يحق للمستثمر األجنبي الذي صدر بحقة قرار عدم تجديد نقل كفالتة؟1.
.نعم يمكنه نقل كفالتة
 هل يمكن للمستثمر نقل كفالتة من منشأة استثمارية ألخرى هو شريك فيها؟2.
.نعم يمكنه نقل كفالتة
 هــل يمكنــه، فــي حــال قــام المســتثمر األجنبــي ببيــع حصتــه بالكامــل فــي منشــأة اســتثمارية فعالــة3.
التقــدم بطلــب نقــل كفالــة ام يخــرج نهائــي؟
.نعم يمكنه نقل كفالتة
 هــل يمكــن نقــل كفالــة المســتثمر األجنبــي لمنشــأة اســتثمار، فــي حــال تــم الغــاء الترخيــص اختياريــا4.
أجنبــي أخــرى او فقــط منشــأة ســعودية؟
.نعم المستثمر يستطيع نقل كفالته على منشأة وطنية او منشاة اجنبية
هــل مــن الممكــن التقــدم علــى طلــب نقــل كفالــة جديــد لكفيــل اخــر وذلــك فــي حــال تمــت الموافقــة5.
علــى طلــب نقــل الكفالــة مــن الهيئــة ولكــن وجــدت بعــض المشــاكل فــي الكفيــل الجديــد؟
.نعم يمكن ذلك عن طريق خدمات الهيئة اإللكترونية

that the request for the transfer of sponsorship from the authority, but it found some problems

 فــي حــال كانــت المنشــاة فــي فتــرة انهــاء اجــراءات اإللغــاء وأراد المســتثمر األجنبــي الحصــول علــى6.

in the new sponsor?

 كفالــة الغــرم واألداء يجــب ان تكــون مــن منشــأة ســعودية او مــن منشــاة اجنبيــة،خدمــة خــروج وعــودة

Yes, this can be done through e-services.

أيضــا؟
.يلزم ان تكون كفالة الغرم واألداء من منشأة سعودية فقط

6. If the establishment is in the period of termination of the cancellation proceedings and the
foreign investor wanted to obtain an exit and return service, the guarantee of the gift and
performance must be from a Saudi establishment or from a foreign establishment as well?
The warranty and performance must be from a Saudi company only.

 كيف تتم إجراءات نقل الكفالة؟7.
فــور انتهــاء طلــب نقــل الكفالــة بالنظــام يتــم مراجعــة مكتــب الجــوازات بمركــز األعمــال التابــع للهيئــة
.العامــة لالســتثمار األقــرب للكفيــل الجديــد إلتمــام اإلجــراءات وتعديــل البيانــات

7. How are the sponsorship transfer procedures performed?
Upon completion of the application for transfer of sponsorship in the system, the Passport
Office at the Business Center of the (SAGIA) is reviewed by the nearest sponsor to complete
the procedures and amend the data.
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OTHER SAGIA’S SERVICES

General Inquiries

 كم مقدار الضريبة التي يجب ان يتم دفعها لمصلحة الزكاة والدخل؟-1
. زكاة األسهم المحلية% 2.5 و، من صافي الربح ألسهم األجانب%20 ضريبة الشركات هي

2. Are there any tax exemptions?
No, there are no tax exemptions .

 ماهي االعفاءات الضريبية التي ممكن أحصل عليها؟-2
.ال يوجد

MINISTRY OF COMMERCE AND INVESTMENT
1.I have an investment license, but I was not able to obtain a CR within one year, what service should
I apply for to get a CR?
Apply for the service of issuing a new CR with the same validity as the investment license.
from

the

following

link

3. Where can I apply for the service of appointing a branch manager in the commercial registration or
the service of issuing a commercial registration for a of a foreign entity branch?
You can make an appointment through the entity›s electronic account and visit the business center.
4. What is the validity period for the Commercial Registration issued for SAGIA licenses?
The CR has the same expiry date as the investment license and the latter’s validity period governs the
CR’s validity period.
MINISTRY OF LABOR
1. How can licensed companies apply for employees?
Licensed companies can apply through the Ministry of Labor website.
2. Does issuing the general manager›s visa take place after issuing the commercial registration or the
investment license?
After the investment license, the commercial registration and file (700).
3. Are there any labor requirements?
Labor requirements are calculated through the Ministry of Labor’s website according to the company’s
classification.
4. What are the required documents to open the (700) file?
The opening of the (700) file automatically coincides with the issuance of the Commercial Registration.
5. What services do business centers offer?
• Enable file opening
• Second level activation
• Appointing power of attorney principal
• Appointing representatives
• Modifying the data of the representative or the principal
• Cancelling licenses and records
• Updating entity information
• Modifying investors’ careers and transferring their services/sponsorships
• Close the entity file created in the labor office
• Driver and maid visa issuance
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الهيئة العامة للزكاة والدخل

GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT AND TAX
1.What is the amount of tax imposed on companies by the General Authority of Zakat and Tax?
Corporate tax is %20 of foreign shares net profit , and %2.5 Zakat of local shares.

2. What are the CR forms and how can I obtain them?
You
can
obtain
the
CR
renewal
forms
https://ecr.mci.gov.sa/Land/Index?landingpage=3

خدمات التراخيص

وزارة التجارة و االستثمار
 ولكــن لــم أســتطع ان أحصــل علــى الســجل التجــاري خــال ســنة واحــدة؟ كيــف، حصلــت علــى ترخيــص اســتثماري-1
يمكننــي أن أحصــل علــى ســجل تجــاري؟
.التقديم على خدمة اصدار سجل تجاري مدة سريان الترخيص االستثماري
 ما هو نموذج تجديد السجل التجاري وكيف يمكن الحصول عليه؟-2
يمكن الحصول على نموذج تجديد السجل التجاري عبر الرابط
https://ecr.mci.gov.sa/Land/Index?landingpage=3
 أيــن يتــم التقديــم علــى خدمــة تعييــن مديــر فــرع فــي الســجل التجــاري لفــرع شــركة اجنبيــة او اصــدار ســجل-3
تجــاري لفــرع شــركة اجنبيــة ؟
.يتم عمل موعد من حساب المنشأة االلكتروني و زيارة مركز األعمال
 ماهي مدة صالحية في السجل التجاري للتراخيص المرخصة من الهيئة العامة لالستثمار؟-4
.يرتبط تاريخ السجل التجاري مع ترخيص االستثماري الصادر من الهيئة العامة لالستثمار
مكتب العمل
 كيف يتم التقدم بطلب عمالة للشركات المرخصة؟-1
.يتم عن طريق موقع وزارة العمل
 متى تصدر تأشيرة المدير العام بعد السجل التجاري أو بعد الترخيص االستثماري؟-2
. )700( بعد الترخيص االستثماري والسجل التجاري وملف ال
 ما هو العدد المطلوب الستقدام العمالة؟-3
.يتم احتساب العدد عن طريق موقع وزارة العمل حسب تصنيف المنشأة في نطاقات
) ً؟700(  ما هي المستندات المطلوبة لفتح ملف-4
. مع اصدار السجل التجاري آليا700 يتزامن فتح ملف
 ماهي الخدمات التي يقدمها مكتب العمل في مركز االعمال؟-5
• تفعيل فتح الملف
• تفعيل المستوى الثاني
• إضافة وكيل
• إضافة مفوض
• تعديل بيانات المفوض او الوكيل
• شطب السجالت
• تحديث بيانات المنشاء
• تعديل مهن المستثمرين ونقل خدماتهم
• اغالق ملف المنشأة في مكتب العمل
• تأشيرات السائق والخادمة
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
1.How can I apply for a commercial or businessmen visa?
You can apply for a business visit or businessmen visa through the direct link
http://enjazit.com.sa/visaperson
First: Businessmen visa is a service directly provided to businessmen outside the Kingdom to visit and
view the investment climate.
• Directly granted by the Saudi missions outside the Kingdom
• The Ministry of Foreign Affairs issues visas within 24 hours of receiving the passport
• Beneficiaries are: owners of companies and institutions - chairmen and members of boards of
directors - representatives of companies and institutions and investors – general managers
• Requirements: Proof of commercial status
• Validity: three months / six months / one year / two years
• Type: One trip / several trips
• Fees: (SR 2000) / (SR 3000) / (SR 8000( / )5000)
Second: A business visit visa is a service provided to a company or institution inside the Kingdom to
request a visit to one or more of the affiliated associates in administrative positions.
• The company will request a business visit visa through the official website of the Ministry of Foreign
Affairs.
•
The
visitor
will
fill
out
the
visa
application
form
at
http://enjazit.com.sa/visaperson
and check with one of the visa offices affiliated with the embassy to hand over his passport
• The Ministry of Foreign Affairs issues visas within 24 hours of receiving the passport.
• Beneficiaries are: the same categories above, in addition to: (engineers, technicians and others in
commercial or managerial positions in the company)
• Requirements: Proof of commercial status
• Validity: three months / six months / one year / two years
• Type: One trip / several trips
Fees: (2000 SR) / (3000 SR) / (5000 SR) / (8000 SR)
2. What documents are required to obtain a family visit visa for the investor?
• Fill out the electronic form in the website of the electronic visa services of the Ministry of Foreign
Affairs. Then, sing and attest the form electronically from the Chamber of Commerce or from the
employer.
http://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx?svc=64
• Entry of all information in Arabic language except for applicants names if they were from non-Arab
countries (names should be filled out to reflect the names in the passports).
• Valid resident identities for residents.
• The person requesting the visa must be a first-degree relative.
• For residents, the applicant must have a work permit and not a companion.
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وزارة الخارجية
 كيف يمكن إصدار تأشيرة زيارة تجارية؟-1
يتم التقديم عبر الرابط االلكتروني المباشر للتقديم على فيزا رجال األعمال
http://enjazit.com.sa/visaperson
 تأشــيرة رجــال األعمــال هــي خدمــة مقدمــة لرجــال االعمــال خــارج المملكــة بشــكل مباشــرة لزيــارة المملكــة: اوال
.واالطــاع علــى المنــاخ االســتثماري
• تمنح مباشرة من البعثات السعودية خارج المملكة
 ساعة من استالم الجواز24 • قيام وزارة الخارجية بإصدار التأشيرات خالل
 رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارة – ممثلــو الشــركات-  أصحــاب الشــركات والمؤسســات:• المســتفيدون هــم
والمؤسســات والمســتثمرين – مــدراء العمــوم
 إثبات الصفة التجارية:• المتطلبات
 سنتين/  سنة/  ستة أشهر/  ثالثة أشهر:• الصالحية
 عدة سفرات/ سفرة واحدة:• النوع
) ريال8000( / )  ريال5000( / )  ريال3000( / ) ريال2000( :الرسوم
ً •
 تأشــيرة الزيــارة التجاريــة هــي خدمــة مقدمــة لشــركة أو مؤسســة داخــل المملكــة لطلــب زيــارة لشــخص او:ثانيــا
.اكثــر مــن ذوي المناصــب اإلداريــة تربطهــم عالقــات تجاريــة بالشــركة الداعيــة
.• تقوم المنشأة بطلب زيارة تجارية على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية
• يقوم الزائر بتعبئة النموذج اإللكتروني لطلب التأشيرة على الرابط
http://enjazit.com.sa/visaperson
ومراجعة أحد مكاتب خدمات التأشيرات المتعاونة مع السفارة لتسليم جوازه
. ساعة من استالم الجواز24 • قيام وزارة الخارجية بإصدار التأشيرات خالل
 (المهندســين والفنييــن وغيرهــم مــن الذيــن يمارســون: باإلضافــة إلــى، نفــس الفئــات أعــاه: المســتفيدون هــم
•
ً
)أعمــاال تجاريــة أو إدارية بالشــركة
 إثبات الصفة التجارية:• المتطلبات
 سنتين/  سنة/  ستة أشهر/  ثالثة أشهر:• الصالحية
 عدة سفرات/ سفرة واحدة:• النوع
) ريال8000( / )  ريال5000( / )  ريال3000( / ) ريال2000( :الرسوم
 ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة زيارة عائلية للمستثمر؟-2
تعبئة النموذج االلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات االلكترونية لوزارة.1
.الخارجية وختمه ومصادقته الكترونيا من الغرفة التجارية او من جهة العمل
64=http://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx?svc
إدخــال جميــع البيانــات باللغــة العربيــة عــدا األســماء إذا كان المطلــوب للزيــارة مــن جنســيات دول غيــر عربيــة.2
.ومطابقــة لجــوازات ســفرهم
.اقامة سارية المفعول للمقيمين.3
.ان يكون الشخص المطلوب من االقارب من الدرجة االولى.4
.بالنسبة للمقيمين ان يكون طالب التأشيرة يحمل اقامة عمل وليس مرافق.5
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Authority

National Investor

Foregin Investor

It is serviced by the
Ministry of Trade and
Investment

• The licensed project shall enjoy all the post-licensing services,
benefits, incentives and guarantees enjoyed by the national project
according to the regulations and instructions.
• A licensed foreign company is entitled to own the required real
estate within the scope of the need to carry out the licensed activity or
for the purpose of housing all or some of its employees in accordance
with the provisions of ownership of non-Saudis by %100
• Investor›s guarantee on the investment project.
• The foreign investor is entitled to obtain more than one investment
license. • Granting investment licenses and guaranteeing the issuance
of licenses within thirty days of receipt of the license application.
• Coordinate with government agencies concerned with investment to
complete the procedures for approval and ratification of investment
licenses.
• Provide facilities and all government services to investors through
the business centers of the Authority and the program of service
around the clock.
• Work on removing obstacles and developing the investment
environment and competitiveness in the Kingdom (establishing a
national competitive center for this purpose)
• Developing investment regulations (financial, judicial, informational,
etc.)

• Exemption from customs duties for raw materials for five years automatically renewed each year
• A symbolic lease of industrial land required for the construction of factories, workers ‹and
employees› dwellings
• Raise customs duties on similar foreign imports
• Awarding discount letters to advertise on Saudi TV

The Ministry supports the following activities in financing and lending:
First: Health projects
Second: Hotel and tourist projects
Third: Educational and training projects
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المستثمر األجنبي

المستثمر الوطني

يتمتع المشروع المرخص له بجميع خدمات ما بعد الترخيص والمزايا والحوافز
.والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب األنظمة والتعليمات
•يحق للمنشأة األجنبية المرخص لها تملك العقارات الالزمة في حدود الحاجة
لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك
ً
%100 وفقا ألحكام تملك غير السعوديين للعقار بنسبة
.•تعتبر كفالة المستثمر على المشروع االستثماري
.•يحق للمستثمر األجنبي الحصول على أكثر من ترخيص استثماري
•منح تراخيص االستثمار مع ضمان اصدار التراخيص خالل ثالثين يوما من تلقي
.طلب الترخيص
•التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية باالستثمار إلكمال اجراءات
.الموافقة والتصديق على التراخيص الخاصة باالستثمار
•تقديم التسهيالت وكافة الخدمات الحكومية للمستثمرين من خالل مراكز
.االعمال بالهيئة وبرنامج الخدمة على مدار الساعة
 والتنافسية فى،•العمل على إزالة المعوقات وتطوير البيئة االستثمارية
)المملكة (إنشاء مركز التنافسية الوطني لهذا الغرض
،  القضائية،  ( المالية:•العمل على تطوير األنظمة المتعلقة باالستثمار
)  وغيرها، والمعلوماتية

تتم خدمته من خالل وزارة
التجارة واالستثمار

الجهة

•اإلعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الخام االولية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا كل سنة
•إيجار رمزي لألراضي الصناعية الالزمة لبناء المصانع ومساكن العمال والموظفين
•رفع الرسوم الجمركية على المستوردات األجنبية المماثلة
•منح خطابات تخفيض لإلعالن في التلفزيون السعودي

:تقوم الوزارة بدعم النشاطات التالية بالتمويل واإلقراض
ً
 المشاريع الصحية:أوال
 المشاريع الفندقية والسياحية:ثانيا
 المشروعات التعليمية والتدريبية األهلية: ثالثا
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Foregin Investor

Taxable activity
All types of activity, such as commercial,
The Zakat collection system in the Kingdom
industrial, agricultural, service, banking,
is subject to the Saudi companies of all types
insurance, investments of all types or fields,
of shares of the Saudi partners or the citizens
transfers, leasing of tangible and intangible
of the GCC countries, as well as their shares
movable and immovable property, as well as
in the companies registered in one of the GCC
professional, artisanal or any other activity Similar
countries and operates within the Kingdom of
to profit-making, such as agencies, brokering, etc.
Saudi Arabia.
The tax base
• The capital and its proceeds, and all imports,
A)The tax rate on the tax base is twenty percent
profits and gains that come to the Saudi
(20 %) instead of the rising prices and is one
taxpayers from trading, industry, personal
of the lowest tax levels in the world, with the
works, property and cash holdings, and
Kingdom ranking fourth among countries
in total, all the income stipulated by the
according to the World Bank›s Doing Business
Sharia, are to be paid at the rate of %2.5.
report. For the following:
• Every person who is obliged to pay zakat
- Resident funds company.
legally must provide individuals and
- Non-Saudi resident natural person who is active.
companies with the right to submit zakat in
- Non-resident person as a result of activity
the first month of each year to the financial
carried out in the Kingdom through an
officials who collect the zakat, a statement
establishment.
that contains the amount of the value of the
B) The rate of tax on the tax base of the taxpayer
money, goods, property and cash holdings and
who works in the field of natural gas investment
what they earn from them Which is legally
only is %30.
permissible.
C - The tax rate on the tax base of the taxpayer
• Payment of Zakat payments to some
working in the production of oil and hydrocarbons
financially troubled companies or institutions
is eighty-five percent (%85).
in easy installments to suit their financial
Services
situation after verifying the conditions of
• Payment of Zakat payments to some financially
their owners and agreeing with the terms and
troubled companies or institutions in easy
conditions.
installments to suit their financial situation after
• Signing a number of agreements to avoid
verifying the conditions of their owners and
double taxation with some Arab or foreign
agreeing with the terms and conditions
countries, noting that the number of
• Signing a number of agreements to
agreements in force to date is 22.
avoid double taxation with some Arab or
• The introduction of the principle of the
foreign countries, noting that the number
transfer of tax losses to the years following
of agreements in force to date is 22.
the year of loss for an indefinite period.
• The introduction of the principle of the transfer
• Adopting the principle of accelerated
of tax losses to the years following the year of
depreciation of assets.
loss for an indefinite period.
• Allow all research and development
• Adopting the principle of accelerated
expenses for tax purposes to be deducted
depreciation of assets.
in the year they are incurred rather than
• Allow all research and development expenses
capitalized.
for tax purposes to be deducted in the year they
are incurred rather than capitalized.
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المستثمر األجنبي

المستثمر الوطني

الجهة

النشاط الخاضع للضريبة
جميع أوجه النشاط على اختالف أنواعها كالنشاط
 وأعمال، والخدمي، والزراعي، والصناعي،التجاري
 واالستثمارات باختالف أنواعها أو، والتأمين،البنوك
 وتأجير الممتلكات المنقولة، وعمليات النقل،•يخضع لنظام جباية الزكاة في المملكة الشركات مجاالتها
السعودية بكافة أنواعها عن حصص الشركاء
 وكذلك، الملموسة وغير الملموسة،وغير المنقولة
السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون
 أو أي نشاط آخر مشابه، أو الحرفي،النشاط المهني
 وكذلك عن حصصهم في الشركات،الخليجي
...  كالوكاالت وأعمال السمسرة،القصد منه تحقيق الربح
المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون
.ونحوها
الخليجي وتمارس نشاطها داخل المملكة العربية الوعاء الضريبي
.السعودية
 سعر الضريبة ًعلى الوعاء الضريبي هو عشرون- أ
•تقدر رؤوس األموال وغالتها وكل الواردات
 ويعتبر من،) بدال من األسعار التصاعدية%20( بالمائة
واألرباح والمكاسب التي تدخل على المكلفين
أقل مستويات الضرائب على مستوى العالم حيث
السعوديين من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال
تحتل المملكة الركز الرابع بين الدول وفقا لتقرير البنك
شخصية أو ممتلكات ومقتنيات نقدية وبصورة
: وذلك لكل من.الدولي حول أداء األعمال
إجمالية كل دخل نصت الشريعة السمحاء بوجوب
.شركة األموال المقيمة.%2,5 الزكاة علية بواقع
 الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذيً
•يجب على كل من تجب عليه الزكاة شرعا من
.يمارس النشاط
األفراد والشركات أن يقدم في الشهر األول من
 الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في.الى مأموري المالية المختصين بتحصيل المملكة من خالل منشأة دائمة
ً كل سنة
الزكاة بيانا يحتوي على مقدار قيمة ما يملكه
 سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي-ب
من األموال والبضائع والممتلكات والمقتنيات
يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو
النقدية وما يربحه منها التي يجب ًعليها كلها
. ) ثالثون بالمائة%30(
.الزكاة ومقدار زكاتها الواجبة شرعا
 سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي- ج
الزكاة لبعض الشركات
يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو
ً •تقسيط سداد مستحقات
. )%85( أو المؤسسات المتعثرة ماليا على أقساط ميسرة خمسة وثمانون بالمائة
تناسب أوضاعهم المالية بعد التأكد من صحة
الخدمات
والشروط
أوضاع أصحابها واتفاقها مع الضوابط
مستحقات الزكاة لبعض الشركات
سداد
تقسيط
•
ً
االزدواج
•توقيع عدد من اتفاقيات تجنب
الضريبي أو المؤسسات المتعثرة ماليا على أقساط ميسرة
ً
ً
سواء مع بعض الدول العربية أو األجنبية علما
تناسب أوضاعهم المالية بعد التأكد من صحة أوضاع
)22( بأن عدد االتفاقيات النافذة حتى تاريخه هو
أصحابها واتفاقها مع الضوابط والشروط
.اتفاقية
توقيع عدد من اتفاقيات تجنب االزدواج
•
ً
السنوات
إلى
الضريبية
الخسائر
ترحيل
بمبدأ
•األخذ
سواء مع بعض الدول العربية أو األجنبية
الضريبي
ً
)22( علما بأن عدد االتفاقيات النافذة حتى تاريخه هو
.التي تلي سنة الخسارة لفترة غير محددة
.اتفاقية
.•األخذ بمبدأ اإلهالك المعجل لألصول
•السماح بحسم جميع مصاريف
األخذ بمبدأ ترحيل الخسائر الضريبية إلى
• البحوث والتطوير
ً
لألغراض الضريبية في سنة تحملها بدال من
السنوات التي تلي سنة الخسارة لفترة غير
.رسملتها
.محددة
.األخذ بمبدأ اإلهالك المعجل لألصول
•
•
ً السماح بحسم جميع مصاريف البحوث
والتطوير لألغراض الضريبية في سنة تحملها بدال من
.رسملتها
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OTHER SAGIA’S SERVICES

National Investor
Cities provide many economic advantages and attractive incentives for industrial, technical,
service, residential and commercial projects, including:
• Competitive prices for the annual rent of developed industrial land, and in some cities to SR 1 per
square meter.
• Attractive financing opportunities offered by government funds and banks to lend to industrial
projects.
• Export support facilities by providing export security and customs exemption for imports of raw
materials and machinery.
• The allocation of (oasis cities) for the work of women only; has been achieved
in each of the industrial cities, Al-Ahsa, Jeddah, Qassim, Al-Jouf and Yanbu.
• Land allocation services, including services for requests for allocation and follow-up, review of
plans, and issuance of building permits.
• Contract services include contract renewal and waiver services, and issuance of statements of
account.
• Consultancy services for consultancy offices: It includes all types of rehabilitation applications,
follow-up treatment of rehabilitation and evaluation of qualified advisory offices.
• Research services and inquiries about industrial cities in various ways, in addition to other
mapping services such as measurement, satellite images and others.
• Information and reports services for industrial cities, a group of research services to provide the
largest amount of information to investors about industrial cities and industries, products, and
others.
• Contractor qualification services The service aims at providing qualified
contractors to serve the industrial and investment projects of «Madan» customers.
• Fuel oil and gas subsidy services (energy prices are as follows: diesel 36 cent per liter, industrial
fuel oil 12.5 cent per liter, gas 2.81 per million BTU).
• Water and sanitation services at an encouraging price (water prices for industry start from 1.71
riyals per cubic meter, and wastewater is about 2.28 riyals per cubic meter).

• «Netaqat» program, which determines the rates of Saudization according to the types of
economic activities of the establishments and their sizes to become a fair comparison between
similar establishments in activity and size.
• Providing recruitment services for business owners

• Providing subsidies for the rehabilitation, training and employment of the national workforce in
the private sector.
• Participation in the cost of training and training the national workforce in the private sector.
• Carrying %50 of the salary of the Saudi employee who is employed in the private sector after his
rehabilitation and training in coordination with the Fund.
• Providing loans to facilities to rehabilitate and train the national private labor force established
in the Kingdom and existing establishments for the purpose of expanding their activities or
introducing modern methods.
• Providing technical and administrative advice to national power training and training facilities
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خدمات الهيئة األخرى

المستثمر الوطني

الجهة

توفر مدن العديد من المزايا االقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية
:والتجارية ومنها
 ويصل في بعض المدن إلى ريال واحد للمتر،•أسعار تنافسية لإليجار السنوي لألرض الصناعية المطورة
.المربع
.•فرص تمويل جاذبة تتيحها صناديق التمويل الحكومية والبنوك إلقراض المشاريع الصناعية
.•تسهيالت لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام واآلالت
•تخصيص (واحة مدن) لعمل النساء فقط؛ وقد تحققت في كل من المدن الصناعية األحساء وجدة والقصيم
.والجوف وينبع
 وإصدار رخص، ومراجعة المخططات،•خدمات تخصيص األراضي وتشمل خدمات طلبات التخصيص ومتابعتها
.البناء
. وإصدار كشوف الحساب،•خدمات العقود وتشمل خدمات تجديد العقود والتنازل
، ومتابعة معاملة التأهيل، وتشمل خدمات طلبات التأهيل بأنواعها:•خدمات تأهيل المكاتب االستشارية
.وتقييم المكاتب االستشارية المؤهلة
 باإلضافة إلى خدمات الخرائط األخرى،•خدمات البحث واالستعالم عن المدن الصناعية بطرق متعددة
.كالقياس والصور الفضائية وغيرها
•خدمات االستعالم والتقارير للمدن الصناعية وهي مجموعة من الخدمات البحثية لتقديم أكبر قدر من
. وغيرها، والمنتجات،المعلومات للمستثمرين عن المدن الصناعية والصناعات المتوفرة
•خدمات تأهيل المقاولين وتهدف الخدمة الى توفير مقاولين مؤهلين لخدمة المشاريع الصناعة
.“ واالستثمارية لعمالء « مدن
 زيت، هللة للتر36  الديزل:•خدمات أسعار زيت الوقود والغاز مدعومة (حيث تبلغ أسعار الطاقة كالتالي
.) ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية2.81  الغاز، هللة للتر12.5 وقود الصناعة
 ومياه، ريال لكل متر مكعب1.71 •خدمات مياه وصرف صحي بأسعار مشجعة (اسعار المياه للصناعة تبدأ من
.) ريال لكل متر مكعب2.28 الصرف تبلغ نحو

•برنامج «نطاقات» الذي يحدد نسب التوطين وفقا ألنواع األنشطة االقتصادية للمنشآت وأحجامها ليصبح
.عنصر المقارنة عادل بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم
.•تقديم خدمات االستقدام ألصحاب األعمال والمشاريع

.•تقديم إعانات من أجل تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص
.•المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص
 من راتب الموظف السعودي الذي يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله%50 •تحمل نسبة
.وتدريبه بالتنسيق مع الصندوق
•تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة
.والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو إلدخال األساليب الحديثة عليها
.•تقديم المشورة الفنية واإلدارية لمنشآت تأهيل القوى الوطنية وتدريبها
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National Investor
• Providing the needs of the private sector
establishments of the national workforce in
the different jobs and specialties and the local
competencies available and willing to work in
these establishments.
• Provide training activities aimed at the
continuous development of the skills of
private sector employees
• Intervening to solve the problems faced
by investors in all sectors in all government
agencies

Foregin Investor

خدمات الهيئة األخرى

المستثمر األجنبي

• Providing the needs of private sector enterprises
to facilitate the work of the ratification of letters
and requests.

•توفير احتياجات منشآت القطاع الخاص في تيسير
.األعمال من تصديق الخطابات والطلبات

• Introducing available investment opportunities and
providing feasibility studies
• Carry some of the costs of the Youth
• Identify new investment areas and explore viable
Business Committee program to help young
investment opportunities
entrepreneurs establish their projects and
offer a program to qualify the young investor • Translation of what is important to the national and
to help him start his project correctly.
foreign investor from the work and published in the form of
• Introducing available investment
brochures or bulletins through the translation center in the
opportunities and providing feasibility studies
• Providing training and rehabilitation services room.
• Preparation of studies, research and advice on economic
for Saudi employees in the private sector.
• Identify new investment areas and explore
issues
viable investment opportunities
• Studying the results of the application of applicable
• Translation of what is important to the
regulations and procedures and disseminating them
national and foreign investor from the work
and motivating the private sector to understand and act
and published in the form of brochures or
bulletins through the translation center in the accordingly, and discover the negatives that are not suitable
room.
for the conditions of development and offer alternative
• Preparation of studies, research and advice
proposals to government agencies.
on economic issues
• Offering new investment opportunities through the
franchise system

•التعريف بالفرص االستثمارية المتاحة وتقديم دراسات
الجدوى الخاصة بها
•تحديد مجاالت االستثمار الجديدة وتحري الفرص
االستثمارية المجدية
•ترجمة ما يهم المستثمر الوطني واألجنبي من أعمال
ونشرها في شكل كتيبات أو نشرات من خالل مركز
.الترجمة بالغرفة
•إعداد الدراسات والبحوث وتقديم المشورة حول
المسائل االقتصادية
•دراسة نتائج ايجابيات تطبيق األنظمة واإلجراءات
النافذة ونشرها وتحفيز القطاع الخاص لتفهمها
والعمل بموجبها واكتشاف السلبيات غير المالئمة
لظروف التطور وتقديم االقتراحات البديلة للجهات
.الحكومية
•طرح فرص استثمارية جديدة من خالل نظام االمتياز
.التجاري

• Providing loans for new industrial projects or expanding and modernizing existing projects up to
600 million riyals.
• Providing long-term loans of up to 15 years in Riyadh, Jeddah, Dammam, Jubail, Makkah, Yanbu,
Ras Al Khair.
• Providing long-term loans of up to 20 years in Al-Qassim, Al-Ahsa, Rabigh, Taif, Al-Kharj Industrial
City, Sudair Industrial City, and Medina (except Yanbu).
• Providing long-term loans of up to 20 years in the less developed cities: Hail, Northern Frontier,
Jouf, Tabuk, Jazan, Najran, Baha, Asir.
• Financial and administrative consulting services for the selection and implementation of optimal
methods that are consistent with the objectives of the establishment being financed
• Process consulting services to help entrepreneurs identify the goals and objectives they wish to
achieve to successfully manage the operations of an enterprise
• IT consulting services to provide technical advice on how to take advantage of modern
technology for the benefit of the establishment.
• Technical consulting services to provide advice in different areas aimed at increasing production
and reducing costs
• Marketing consultancy services to provide advice in different areas aimed at increasing market
share and sales.
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المستثمر الوطني

الجهة

• توفير احتياجات منشآت القطاع الخاص من
القوى العاملة الوطنية في مختلف الوظائف
والتخصصات وبين الكفاءات المحلية المتوفرة
.والراغبة بالعمل في هذه المنشآت
• تقديم نشاطات تدريبية موجهة للتطوير
المستمر لمهارات العاملين بالقطاع الخاص
• التدخل لحل المشاكل التي يتعرض لها
المستثمرين في كافة القطاعات لدى جميع
.الجهات الحكومية

• تحمل بعض تكاليف برنامج لجنة شباب األعمال
لمساعدة شباب األعمال في تأسيس مشاريعهم
وتقديم برنامج لتأهيل المستثمر الصغير بهدف
.مساعدته على بدء مشروعه بشكل صحيح
• التعريف بالفرص االستثمارية المتاحة و تقديم
دراسات الجدوى الخاصة بها
• تقديم خدمات تدريبية وتأهيلية للعاملين
السعوديين في القطاع الخاص
• تحديد مجاالت االستثمار الجديدة وتحري الفرص
االستثمارية المجدية
• ترجمة ما يهم المستثمر الوطني واألجنبي من
أعمال ونشرها في شكل كتيبات أو نشرات من
.خالل مركز الترجمة بالغرفة
• إعداد الدراسات والبحوث وتقديم المشورة حول
المسائل االقتصادية

•تقديم قروض تمويل ميسرة للمشاريع الصناعية الجديدة أو توسعة وتحديث المشاريع القائمة تصل إلى
. مليون ريال600
، مكة المكرمة، الجبيل، الدمام، جدة، (الرياض: عاما في كل من15 •تقديم قروض طويلة األجل تصل الى نحو
.) رأس الخير،ينبع
 مدينة الخرج، الطائف، رابغ، األحساء، (القصيم: عاما في كل من20 •تقديم قروض طويلة األجل تصل الى نحو
.) المدينة المنورة (ما عدا ينبع، مدينة سدير الصناعية،الصناعية
، الحدود الشمالية، (حائل: عاما في المدن األقل نموا وهي20 •تقديم قروض طويلة األجل تصل الى نحو
) عسير، الباحة، نجران، جازان، تبوك،الجوف
•خدمات االستشارات المالية واالدارية الختيار وتنفيذ األساليب المثلي التي تتفق مع أهداف المنشأة التي
يتم تمويلها
•خدمات استشارات العمليات لمساعدة أصحاب المشاريع في التعرف على األهداف والغايات التي يودون
بلوغها إلدارة عمليات المنشأة بنجاح
•خدمات استشارات تقنية المعلومات لتقديم المشورة الفنية عن كيفية االستفادة من التقنية الحديثة
لمصلحة المنشأة
•خدمات االستشارات الفنية لتقديم المشورة في مجاالت مختلفة تهدف إلى زيادة اإلنتاج وخفض التكاليف
•خدمات االستشارات التسويقية لتقديم المشورة في مجاالت مختلفة تهدف إلى زيادة الحصة السوقية
.والمبيعات
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• Providing industrial land developed for investors on a partnership basis
• Provide supplies of hydrocarbon fuels, petrochemicals, raw materials and metals at affordable
prices
• Providing modern infrastructure and providing all services (water, sewage, electricity,
communications, transport services, road construction, health and education services, commercial
complexes, residential facilities)
• Providing a comprehensive service center for investors, which facilitates the procedures related
to the receipt of investment applications, requests for review of plans and requests for licenses
and actions taken.
• Provide information to local and foreign investors about the investment opportunities available
for investment in the three industrial cities
• Tax and customs exemptions for investment projects
• Access to concessional loans from local and international financial institutions and funds

خدمات الهيئة األخرى

المستثمر األجنبي

المستثمر الوطني

الجهة

•توفير األراضي الصناعية المطورة للمستثمرين على أساس الشراكة
•توفير اإلمدادات من الوقود الهيدروكربوني والبتروكيماويات والمواد الخام والمعادن بأسعار معقولة
 خدمات النقل- اتصاالت-  كهرباء- •توفير البنية التحتية الحديثة وتوفير جميع الخدمات (مياه – صرف صحي
)والخدمات الصحية والتعليمية والمجمعات التجارية – ومرافق المناطق السكنية- وانشاء الطرق
•توفير مركز الخدمة الشامل للمستثمرين الذي يسهم في تسهيل اإلجراءات المتعلقة باستالم طلبات
االستثمار وطلبات مراجعة المخططات وطلبات إصدار التراخيص وما اتخذ حيالها من إجراءات
•توفير المعلومات للمستثمرين المحليين واالجانب حول الفرص االستثمارية المتاحة لالستثمار فى المدن
الصناعية الثالث
•االعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع االستثمارية
.•إمكانية الحصول على قروض الميسرة من المؤسسات والصناديق المالية المحلية والدولية

• Provide opportunities for the use of land and municipal facilities for annual rent.
• Grant investors %5 of the total contract value for construction and processing
• There is no fees to register real estate
• Municipalities offer Saudi and foreign investors investment opportunities
through leasing, whether by bidding or direct leasing according to the type of
activity, and in accordance with the regulation of disposal of municipal properties.
• Developing residential plans by providing them with the necessary basic services.
• Developing industrial and service lands for industrial workshops and public benefit markets by
providing them with basic services
• Investment development through the provision of an annual program to present investment
opportunities through bidding in the cities of the secretariats.
• Distribution of investment opportunities at times that give the investor the best options where
opportunities are presented several times at different times.
• Enhancing investor confidence through the diversity of locations and areas available for leasing

.توفير فرص استغالل األراضي والمرافق البلدية مقابل إيجار سنوي
•
 من إجمالي قيمة العقد مقابل اإلنشاء والتجهيز%5 منح المستثمرين نسبة
•
عدم وجود رسوم لتسجيل الملكية العقارية
•
تقدم البلديات للمستثمرين السعوديين واألجانب فرص استثمارية عن طريق التأجير سواء بالمزايدة
•
. ووفقا لالئحة التصرف في العقارات البلدية،أو التأجير المباشر حسب نوع النشاط
.تطوير المخططات السكنية بتزويدها بالخدمات األساسية الالزمة
•
تطوير األراضي الخدمية والصناعية المخصصة للورش الصناعية وأسواق النفع العام بتزويدها
•
بالخدمات األساسية
تنمية االستثمارات من خالل تقديم برنامج سنوي لعرض الفرص االستثمارية من خالل المزايدات في
•
.مدن األمانات
توزيع الفرص االستثمارية بأوقات تتيح للمستثمر الخيارات األفضل حيث يتم عرض الفرص عدة مرات
•
.في أوقات مختلفة
.تعزيز ثقة المستثمر من خالل التنوع في المواقع والمساحات المتاحة للتأجير
•

The business sector is one of the vital sectors targeted by the Ministry of Interior portal through
its following electronic services:
• «Promise Business» for employers with 100 or fewer employees around the clock and throughout
the year with high reliability.
• Many electronic services provided by the Ministry of the Interior and various sectors, for
example, traffic
, Passports, civil status, and civil defense, through a single channel; thus providing them with time,
effort and money.
• See the tenders published by the Ministry›s sectors through the portal as well as the various
instructions and instructions issued by the Ministry.

يعد قطاع األعمال أحد القطاعات الحيوية التي تستهدفها بوابة وزارة الداخلية من خالل خدماتها اإللكترونية
:التالية
 على مدار الساعة وطوال العام،عامل أو أقل-100 «أبشر أعمال» ألصحاب المؤسسات التي بها
•
.وبموثوقية عالية
،العديد من الخدمات اإللكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة كالمرور
•
 من خالل قناة واحدة؛ فتوفر لهم بذلك الوقت والجهد، والدفاع المدني، واألحوال المدنية،والجوازات
.والمال
االطالع على المناقصات التي تنشرها قطاعات الوزارة عبر البوابة كذلك االطالع على اإلرشادات
•
.والتعليمات المختلفة التي تصدرها الوزارة

• The work of committees for the business sector to act as a mediator between the investor and
the trader and the state to solve the problems facing investors in most sectors.
• Opening new markets to exporters
• Intermediation of export financing agencies
• Provide lists of importers in the world for local manufacturers and
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تقوم بعمل لجان لقطاع األعمال لتقوم بدور الوسيط بين المستثمر والتاجر والدولة لحل المشاكل
•
.التي تواجه المستثمرين في معظم القطاعات
فتح أسواق جديدة أمام المصدرين
•
التوسط لدي الجهات التمويلية لدعم الصادرات
•
توفير قوائم بالجهات المستوردة في العالم للمصنعين ورجال االعمال المحليين
•
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• Financing of exports of Saudi commodities The contribution of the program to the financing of
any operation depends on the associated risks. The contribution of the program to finance exports
of manufactured goods may be equivalent to %100 of the total value of any operation. Note that
the minimum contribution of the program (500) thousand riyals.
• Pre-shipment financing is the purchase of local production inputs throughout the increase for
the purpose of producing export-oriented goods for the benefit of some importers, where the
Saudi exporter produces the final form after obtaining the necessary industrial inputs from the
Saudi factories and producers. Exports must include more than %25 of the local value added
• Providing export credit guarantee and guarantee services.
• Urging local commercial banks to provide more export credit facilities by adopting risk sharing
programs.
• Make appropriate arrangements for technical cooperation, co-financing and reinsurance with
regional and international bodies and institutions providing and securing export finance services
to enhance program financing and reduce the risk of the loan and credit portfolio.
• Increasing competitiveness of Saudi exports by providing competitive credit terms to Saudi
exporters on the one hand and importers from outside the Kingdom on the other hand, and
reducing the risk of non-payment faced by Saudi exporters.
• Encouraging Saudi exporters to enter new markets

• Provision of executive advisory services and
training

• Providing loans to farmers, fishermen and
beekeepers.
• Provide short-term loans to secure fertilizers,
seeds and fuels.
• Provide medium-term loans to secure
farmers› requirements for agricultural
machinery and equipment
• Providing loans for specialized agricultural
projects with a view to set up new projects
or expanding existing projects in the poultry,
dairy, protected houses, refrigeration
warehouses, agricultural marketing, fish,
dates and fodder sectors, to be financed up to
a maximum of 20 million riyals.
• Provision of subsidies in the form of
equipment and equipment related to
agricultural operations
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خدمات التراخيص

المستثمر األجنبي

خدمات الهيئة األخرى

المستثمر الوطني

الجهة

• تمويل الصادرات من السلع السعودية وتعتمد نسبة مساهمة البرنامج في تمويل أي عملية على
البرنامج في تمويل عمليات تصدير السلع المصنعة إلى ما
ً المخاطر المصاحبة لها وقد تصل نسبة مساهمة
.) ألف ريال500(  علما بأن الحد األدنى لمساهمة البرنامج. من القيمة اإلجمالية ألي عملية%100 يعادل
• التمويل السابق للشحن وهو شراء مدخالت إنتاج محلية عن طريق المرابحة لغرض إنتاج سلع موجهة
للتصدير لصالح بعض المستوردين حيث يقوم المصدر السعودي بإنتاجها بشكلها النهائي بعد الحصول على
 من%25  ويجب أن تتضمن الصادرات أكثر من،المدخالت الصناعية الالزمة من المصانع والمنتجين السعوديين
.القيمة المضافة المحلية
.• تقديم خدمات ضمان وتامين ائتمان الصادرات
• حث البنوك التجارية المحلية على توفير المزيد من تسهيالت ائتمان الصادرات من خالل اعتماد برامج
.المشاركة في تغطية المخاطر
• عمل الترتيبات المناسبة للتعاون الفني والتمويل المشترك وعمليات إعادة التامين مع الهيئات
والمؤسسات اإلقليمية والدولية التي تقدم خدمات تمويل الصادرات وضمانها
.• من أجل تعزيز تمويل البرامج والحد من مخاطر حافظة القروض واالئتمان
• زيادة القدرة التنافسية للصادرات السعودية من خالل توفير شروط ائتمانية تنافسية للمصدرين
السعوديين من جهة والمستوردين من خارج المملكة من جهة أخري والحد من مخاطر عدم السداد التي
.تواجه المصدرين السعوديين
• تشجيع المصدرين السعوديين في الدخول إلى أسواق جديدة

.• توفير الخدمات االستشارية التنفيذية والتدريب

.• تقديم قروض للمزارعين وصيادي األسماك ومربي النحل
.• تقديم قروض قصيرة األجل لتأمين األسمدة والبذور والمحروقات
• تقديم قروض متوسطة األجل لتأمين مستلزمات المزارعين من اآلليات والمعدات
الزراعية
• تقديم قروض المشاريع الزراعية المتخصصة بهدف إقامة مشاريع جديدة
أو توسعة مشاريع قائمة في قطاع الدواجن واأللبان والبيوت المحمية
ومستودعات التبريد والتسويق الزراعي واألسماك والتمور واألعالف فيتم
. مليون ريال إلجمالي القرض20 تمويلها بحد أقصى
.• تقديم إعانات في شكل معدات وتجهيزات لها عالقة بالعمليات الزراعية
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OTHER SAGIA’S SERVICES

General Inquiries

Authority

National Investor

Foregin Investor

• Participate in the payment of the costs
of rehabilitation and training, and the
recruitment of the national workforce in
the tourism sector for two years through
an agreement with the Human Resources
Development Fund (Goal).
• Financing of tourism projects up to (2
million riyals maximum and 100 thousand
riyals minimum for the value of financing)
through an agreement with the Industrial
Development Fund

• Partial or total financing in the form of good
loans ranging from 50 thousand to 200 thousand
for tourism entrepreneurs through the Centennial
Fund.
• Loans through the Saudi Credit Bank to finance
requests of investors in tourist establishments.
• Participate in the payment of the costs of
rehabilitation and training, and the recruitment
of the national workforce in the tourism sector for
two years through an agreement with the Human
Resources Development Fund (Goal).
• Financing of tourism projects up to (2 million
riyals maximum and 100 thousand riyals
minimum for the value of financing) through an
agreement with the Development Fund

• Protect and support national products by imposing customs on imports of foreign goods
• Exemption from customs duties for all national factories: (exemption from customs for raw
materials for five years, exemption for imported spare parts for three years, exemption of
imported equipment, machinery and machinery for three years) for all licensed factories in the
Kingdom`

• Provide water at an affordable price of about $ 0.5 per cubic meter.
• Enhancing private sector participation in water and sanitation projects within an attractive
regulatory and investment environment

• Supporting scientific research in the
Kingdom through incentives provided to
Saudi researchers, inventors and innovators
who have creative ideas for successful and
applicable technical projects in different areas.
• Funding the BADER program to support
and sponsor technical projects, provide basic
elements for the implementation of technical
projects, and provide various facilities to help
Saudi young men and women transform their
technical projects into commercial investment
projects that benefit them and contribute to
the service of society.
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خدمات التراخيص

خدمات الهيئة األخرى

المستثمر األجنبي

المستثمر الوطني

،• المشاركة في دفع تكاليف تأهيل وتدريب
وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع
السياحي لمدة سنتين من خالل اتفاقية مع
.)صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف
 مليون2( • تمويل المشاريع السياحية تصل إلى
 ألف ريال كحد أدنى لقيمة100ريال كحد أقصى و
التمويل ) من خالل اتفاقية مع صندوق التنمية
الصناعي

• تمويل جزئي أو كلي على شكل قروض حسنة تتراوح
 ألف ألصحاب المشاريع200 -  ألف50 قيمتها ما بين
.السياحية عبر صندوق المئوية
• قروض عن طريق البنك السعودي للتسليف لتمويل
.طلبات المستثمرين في المنشآت السياحية
 وتوظيف،• المشاركة في دفع تكاليف تأهيل وتدريب
القوى العاملة الوطنية في القطاع السياحي لمدة
سنتين من خالل اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد
.)البشرية (هدف
 مليون ريال2( • تمويل المشاريع السياحية تصل إلى
)  ألف ريال كحد أدنى لقيمة التمويل100كحد أقصى و
من خالل اتفاقية مع صندوق التنمية

الجهة

• حماية المنتجات الوطنية ودعمها عبر فرض جمارك على الواردات من السلع االجنبية
 ( إعفاء من الجمارك للمواد الخام األولية لمدة: • اإلعفاء من الرسوم الجمركية لجميع المصانع الوطنية
 وإعفاء المعدات واآلالت والمكائن،  وإعفاء لقطع الغيار المستوردة لمدة ثالث سنوات، خمس سنوات
. وذلك لجميع المصانع المرخصة فى المملكة، ) المستوردة لمدة ثالث سنوات

. للمتر المكعب$ 0.5 • توفير المياه بأسعار مناسبة تبلغ نحو
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع المياه والصرف الصحي ضمن بيئة نظامية
واستثمارية جاذبة

• دعم البحوث العلمية في المملكة من خالل الحوافز
والمخترعين والمبدعين السعوديين
ً المقدمة للباحثين
الذين يمتلكون أفكارا إبداعية لمشاريع تقنية ناجحة
.وقابلة للتطبيق في مختلف الجهات
• تمويل برنامج حاضنات التقنية (بادر) لدعم ورعاية
 وتوفير العناصر األساسية لتنفيذ،المشروعات التقنية
 وتقديم مختلف التسهيالت التي،المشروعات التقنية
تساعد الشباب والشابات السعوديين على تحويل
مشروعاتهم التقنية إلى مشروعات استثمارية تجارية
تعود عليهم بالنفع والفائدة وتساهم في خدمة
المجتمع
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General Inquiries

Authority

National Investor
• Assisting businessmen and improving the
capabilities of citizens through various programs such
as (specialized development program for training,
Aramco leadership forum, ideas management system,
various exhibitions).
• Providing assistance to Saudi companies to develop
their capabilities to become competitive companies in
the global markets.
• Cooperate with a number of local companies to help
raise professional standards through (International
Organization for Standardization, Saudi Organization
for Standardization and Metrology and Gulf
Standardization Organization).
• Issuing reports on investment opportunities
available to local investors.
• Find and support new business opportunities
either by establishing a local project or establishing
relationships related to industrial projects.
• Supporting projects that create jobs and attract
foreign investment such as Petro Rabigh

INVESTOR’S INCENTIVES

Foregin Investor

• Supporting projects that create jobs and
attract foreign investment such as Petro
Rabigh.

• Providing partial or total financing in the form of
good loans to entrepreneurs ranging from SR 50
thousand to SR 300 thousand.
• Provide extension services and professional guidance
to the project owner for a period of up to three years
from the beginning of the project.
• Helping Saudi youth achieve independent economic
autonomy through setting up private businesses.
• Provide technical and administrative support
and provide recommendations and proposals to
beneficiaries.
• Increase the chances of success of projects through
funding, training and extension mechanism.
• Facilitating the procedures required by the
beneficiaries of the different government agencies.
• Develop and support creative ideas in the business
environment.
• No restrictions on capital transfers
• Strengthen supervision and supervision mechanisms
of the banking system and apply best practices to
international standards.
• Encouraging banks to enhance their capital and
obtain credit ratings from international rating and
rating agencies.
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خدمات التراخيص

الميزات والحوافز التي يحصل عليها المستثمر

المستثمر األجنبي

• مساندة المشاريع التي توجد فرص عمل
.وتجتذب االستثمارات األجنبية مثل بترو رابغ

المستثمر الوطني

الجهة

• مساعدة رجال األعمال واالرتقاء بقدرات المواطنين
من خالل العديد من البرامج مثل (برنامج التطوير
 نظام، منتدى القيادة في أرامكو،المتخصص للتدريب
.) معارض مختلفة،إدارة األفكار
• تقديم المساعدة للشركات السعودية بهدف تطوير
قدراتها لتصبح شركات قادرة على المنافسة في
.األسواق العالمية
• التعاون مع عدد من الشركات المحلية للمساعدة
في رفع المعايير المهنية من خالل (المنظمة الدولية
 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس،للمعايير
.)وهيئة التقييس الخليجية
• إصدار تقارير بالفرص االستثمارية المتاحة للمستثمرين
.المحليين
• البحث عن فرص األعمال الجديدة ودعمها إما بإنشاء
مشروع محلي أو إقامة عالقات مرتبطة بالمشاريع
.الصناعية
• مساندة المشاريع التي توجد فرص عمل وتجتذب
.االستثمارات األجنبية مثل بترو رابغ

• تقديم تمويل جزئي أو كلي على شكل قروض حسنة
) ألف50( ألصحاب المشاريع تتراوح قيمة القرض ما بين
.) ألف ريال300( ريال إلى
• تقديم الخدمات اإلرشادية والتوجيه المهني لصاحب
المشروع لمدة تمتد حتى ثالث سنوات من بداية
.المشروع
• مساعدة الشباب السعودي على تحقيق استقالل
.اقتصادي ذاتي من خالل إقامة مشاريع تجارية خاصة
• تقديم الخدمات الفنية واإلدارية المساندة وتقديم
.التوصيات والمقترحات للمستفيدين
• زيادة فرص نجاح المشاريع من خالل آلية التمويل
.والتدريب واإلرشاد
• تسهيل اإلجراءات المطلوبة من المستفيدين لدى
.الجهات الحكومية المختلفة
.• تنمية ودعم األفكار الخالقة في محيط األعمال

• No restrictions on capital transfers
• Encouraging banks to enhance their
capital and obtain credit ratings from
international rating and rating agencies.

• عدم وجود قيود على التحويالت الرأسمالية
• تعزيز أجهزة الرقابة واإلشراف على النظام المصرفي • عدم وجود قيود على التحويالت الرأسمالية
• تشجيع المصارف على تعزيز رؤوس أموالها
.وتطبيق أفضل سبل الممارسات الدولية
• تشجيع المصارف على تعزيز رؤوس أموالها والحصول والحصول على تصنيفات ائتمانية من وكاالت
.التصنيف والتقييم الدولية
على تصنيفات ائتمانية من وكاالت التصنيف والتقييم
.الدولية
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