الشروط واألحكام

ً
اوال :شروط االستخدام
 -1تنطبق قواعد اســتخدام الموقع اإللكتروني للهيئة العامة لالســتثمار على جميع زوار ومســتخدمي
الموقــع .ويجــوز إيقــاف و/أو منــع و/أو إنهــاء اســتخدام الموقــع فــي حــال حــدوث انتهــاك مــن قبــل أحــد
المســتخدمين ،أو فــي حــال توفــرت أســباب تدعــو لالعتقــاد بــأن أحــد المســتخدمين قــد انتهــك وخالــف
شــروط وقواعــد االســتخدام.
ُ
 -2يحظــر علــى المســتخدمين انتهــاك أو محاولــة انتهــاك اإلجــراءات والقواعــد المعمــول بهــا لحمايــة
الموقــع ،وعلــى ســبيل المثــال ،ال الحصــر األعمــال التاليــة:
 الوصــول إلــى البيانــات التــي ال يقصــد تقديمهــا لهــذا المســتخدم ،أو الدخــول علــى خــادم أو حســاب اليصــرح للمســتخدم بالدخــول عليــه
 محاولــة إجــراء اختبــار أو مســح أو فحــص إلمكانيــة إصابــة نقــاط الضعــف فــي نظــام أو شــبكة الهيئــة أوانتهــاك ســامة اإلجــراءات أو توثيقهــا دون تصريــح رســمي مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار.
 محاولــة التدخــل فــي الخدمــة المقدمــة ألي مســتخدم أو مســتضيف أو شــبكة ،بمــا فــي ذلــك علــىســبيل المثــال وليــس الحصــر ،عــن طريــق وضــع فيــروس علــى الموقــع ،أو زيــادة الحمــل عليــه أو غمــره،
أو إرســال رســائل دعائيــة إليــه ،أو إغراقــه بالرســائل اإللكترونيــة أو تحطيمــه.
 إرســال رســائل إلكترونيــة غيــر مرغــوب فيهــا إلــى الموقــع ،بمــا فــي ذلــك عمليــات الدعايــة ،و/أو اإلعــانعــن المنتجــات أو الخدمــات؛ أو تزييــف أي عنــوان لحزمــة بروتوكــول التحكــم فــي اإلرســال  /بروتوكــول
اإلنترنــت أو أي جــزء مــن معلومــات العنــوان فــي أي رســالة إلكترونيــة أو إرســال رســائل مجموعــات
إخباريــة.
 اســتخدام موقــع الهيئــة االلكترونــي بــأي طريقــة كانــت إلرســال بريــد الكترونــي أو أيــة أمــور منــه أونيابــة عنــه أو مــن خــال اإلشــارة إليــه أو بانتحــال اســمه أو صفتــه تتضمــن اإلســاءة أو التشــهير بالهيئــة
العامــة لالســتثمار ،أو بالموقــع أو بــأي شــخص كان .أو اإلعــان عــن أخبــار أو معلومــات غيــر صحيحــة
ونســبتها للهيئــة بــدون وجــه حــق.
 إن مخالفــة قواعــد االســتخدام وانتهــاك النظــام أو الشــبكة يعــرض المخالــف للمســؤولية القانونيــة.وســيتم مباشــرة التحقيــق فــي الحــاالت التــي قــد تنطــوي علــى مثــل هــذه المخالفــات واالنتهــاكات
ً
ومالحقــة المتســبب فيهــا قضائيــا.

ً
ثانيا :اشعار اخالء المسؤولية
الهيئــة العامــة لالســتثمار غيــر مســؤولة تحــت أي ظــرف مــن الظــروف عــن أي أضــرار مباشــرة أو غيــر
مباشــرة ،عرضية أو ملحقة ،خاصة أو اســتثنائية ،ربما تنشــأ عن اســتخدام ،أو عدم القدرة على اســتخدام
هــذ الموقــع.

ً
ثالثا :اخالء مسؤولية الروابط التشعبية الخارجية
تــم إدراج روابــط لمواقــع إلكترونيــة أخــرى علــى هــذا الموقــع ،وذلــك مراعــاة الحتياجــات المســتخدم ،وال
تعتبر الهيئة العامة لالســتثمار مســؤولة عن أي محتويات موجودة على تلك المواقع اإللكترونية ،وال
عن اســتخدام أي شــخص لها أو عن عملها بشــكل مناســب ،أو عما قد ينشــأ عن اســتخدامه من مشــكالت.
ّ ً
ً
ويكــون المســتخدم وحــده مســؤوال عــن كافــة مــا يقــوم بــه من تصرفات أثناء اســتخدامه أيــا من المواقع
اإللكترونيــة التــي يقــوم بزيارتهــا مــن خــال تلك الروابط الموجودة علــى هذا الموقع

ً
رابعا :الروابط التشعبية من مواقع الكترونية أخرى
 -1هــذه البوابــة اإللكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار بالمملكــة العربيــة الســعودية (التــي
يشــار إليهــا هنــا بعبــارة» بوابــة الخدمــات االلكترونيــة  /الهيئــة العامــة لالســتثمار “متاحــة
الســتخدامك الشــخصي .ويخضــع دخولــك واســتخدامك لهــذه البوابــة لبنــود وشــروط االســتخدام
هــذه ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية .وكذلــك يعــد وصولــك ودخولــك إلــى هــذه البوابــة
ً
ً
موافقــة دون قيــد أو شــرط علــى بنــود وشــروط االســتخدام ســواء أكنــت مســتخدما مســجال
أم لــم تكــن ،وتســري هــذه الموافقــة اعتبــارا مــن تاريــخ أول اســتخدام لــك لهــذه البوابــة.
ً
 -2يتضمــن اســتخدام البوابــة عــددا مــن البنــود والشــروط التــي تخضــع لتحديثــات وتغييــرات مســتمرة
ً
حســب الحاجــة ،ويصبــح أي تعديــل أو تحديــث ألي مــن هــذه البنــود والشــروط نافــذا فــور اعتمــاده مــن
إدارة البوابــة؛ وهــو مــا يتطلــب منــك مراجعــة مســتمرة لشــروط االســتخدام ومبــادئ إخــاء المســؤولية
لمعرفــة أيــة تحديثــات تتــم عليهــا؛ إذ أن اســتمرارك فــي اســتخدام هــذه البوابــــة يعنــي اطالعك وقبولك
ً
التــام ألي تعديــل تــم علــى بنــود وشــروط اســتخدامها .علمــا بــأن هــذه البنــود والشــروط تتضمــن حقــوق
الملكيــة ،كمــا أن إدارة البوابــة غيــر مطالبــة باإلعــان عــن أيــة تحديثــات تتــم علــى تلــك الشــروط.

ً
خامسا :القيود على االستخدام
باستخدامك لبوابة الخدمات االلكترونية الهيئة العامة لالستثمار ،تقر باالمتناع عما يلي:
 -1توفيــر أو تحميــل ملفــات تحتــوي علــى برمجيــات أو مــواد أو بيانــات أو معلومــات أخرى ليســت مملوكة
ً
لــك أو ال تملــك ترخيصا بشــأنها.
 -2اســتخدام هــذه البوابــة بأيــة طريقــة إلرســال أي بريــد إلكترونــي تجــاري أو غيــر مرغــوب فيــه أو أيــة
إســاءة اســتخدام مــن هــذا النــوع للبوابــة الخدمــات االلكترونيــة  /الهيئــة العامــة لالســتثمار.
 -3توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.
ً
ً
 -4نشر أو إعالن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويها للسمعة أو انتهاكا للقوانين أو مواد
إباحية أو بذيئة أو مخالفة للتعاليم اإلسالمية أو لآلداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية.
 -5االشــتراك مــن خــال بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار فــي أنشــطة غيــر مشــروعة
أو غيــر قانونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
 -6اإلعــان  -علــى بوابــة الخدمــات االلكترونيــة  -عــن أي منتــج أو خدمــة تجعلنــا فــي وضــع انتهــاك ألي
قانــون أو نظــام مطبــق فــي أي مجــال.
 -7اســتخدام أيــة وســيلة أو برنامــج أو إجــراء العتــراض أو محاولــة اعتــراض التشــغيل الصحيــح لبوابــة
الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار.
ً
 -8القيــام بــأي إجــراء يفــرض حمــا غيــر معقــول أو كبيــر أو بصــورة غيــر مناســبة علــى البنيــة التحتيــة
لبوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار.

ً
سادسا :استخدام الروابط إلى بوابة الخدمات
االلكترونية للهيئة العامة لالستثمار
)موقع الهيئة العامة لالستثمار  /الخدمات االلكترونية(
 -1باســتثناء مــا هــو وارد أدنــاه ،يمنــع نقــل أو نســخ أي مــن محتويــات بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة
العامــة لالســتثمار أو إنشــاء أيــة روابــط إلكترونيــة خاصــة بهــا أو عــرض أي منهــا فــي إطــار.
 -2يمكــن وضــع روابــط خاصــة ببوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار فــي أيــة مواقــع
أخــرى ال تتعــارض فــي أهدافهــا وتوجههــا العــام مــع أهــداف وسياســات وأطــر عمــل البوابــة الخدمــات
االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار.
 -3ال تعتبــر الهيئــة العامــة لالســتثمار بــأي حــال مــن األحــوال مشــاركة أو مرتبطــة بــأي شــكل كان بأيــة
عالمــات أو شــعارات أو رمــوز تجاريــة أو خدميــة أو أيــة وســائل أخــرى مســتخدمة أو تظهــر علــى مواقــع
ويــب المرتبطــة بهــذه البوابــة أو أي مــن محتوياتهــا.
 -4تحتفــظ الهيئــة العامــة لالســتثمار بكامــل حقوقهــا فــي إيقــاف وإعاقــة أي ارتبــاط بــأي شــكل مــن
األشــكال مــن أي موقــع يحتــوي علــى مواضيــع غيــر مالئمــة أو فاضحــة أو متعديــة أو بذيئــة أو إباحيــة
أو غيــر الئقــة أو غيــر مقبولــة أو غيــر قانونيــة ،أو أســماء أو مــواد أو معلومــات تخالــف أي قانــون أو
تنتهــك أيــة حقــوق للملكيــة الفكريــة أو لحقــوق الخصوصيــة أو حقــوق العلنيــة.
 -5وتحتفــظ الهيئــة العامــة لالســتثمار بحــق تعطيــل أي ارتبــاط بــأي شــكل مــن األشــكال غيــر مصــرح بــه
وال تتحمــل أيــة مســئولية عــن المحتويــات المتوفــرة فــي أي موقــع آخــر يتــم الوصــول إليــه عبــر هــذه
البوابــة أو الوصــول منــه لهــذه البوابــة.

ً
سابعا :الروابط من بوابة الخدمات االلكترونية /
الهيئة العامة لالستثمار
يتــم توفيــر روابــط االتصــال الخاصــة ببوابــات و/أو مواقــع ويــب أخــرى بغــرض التســهيل علــى الزائــر ،ونحــن
غيــر مســئولين عــن محتويــات أو مصداقيــة البوابــات و/أو المواقــع التــي نرتبــط بهــا وال نصــادق علــى
محتوياتهــا ،وبذلــك فــإن اســتخدام أي مــن هــذه الروابــط للوصــول إلــى تلــك المواقــع أو البوابــات يتــم
علــى مســئوليتك الخاصــة بشــكل كامــل.
وإذ نســتهدف اســتبدال الروابــط اإللكترونيــة المقطوعــة -التــي ال تعمــل -بالمواقــع األخــرى ،وبمــا إننــا ال
نملــك التحكــم أو الســيطرة علــى تلــك الروابــط؛ فإننــا ال نضمــن بــأي حــال أن تعمــل هــذه الروابــط بصــورة
دائمــة.

ً
ثامنا :الحماية من الفيروسات
 -1إننــا نبــذل كل الجهــود لفحــص واختبــار محتويــات هــذه البوابــة فــي كل مراحــل اإلنتــاج .وننصحــك بــأن
تقــوم دائمــا بتشــغيل برنامــج مضــاد للفيروســات علــى كل المــواد التــي يتــم إنزالهــا مــن اإلنترنــت .ونحــن
ال نعتبــر مســئولين عــن أيــة خســارة أو انقطــاع أو تلــف لبياناتــك أو جهــاز الحاســب لديــك والــذي قــد يحــدث
أثنــاء االتصــال بهــذه البوابــة أو عنــد اســتخدام مــادة واردة مــن هــذه البوابــة.

ً
تاسعا :التنازل عن المطالبات
 -1إن بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار والخدمــات والمعلومــات والمواد والوظائف
المتاحــة بهــا أو التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال البوابــة يتــم توفيرهــا الســتخدامكم الشــخصي
«كمــا هــي» و «كمــا هــي متاحــة» دون أي إقــرار أو وعــود أو ضمانــات مــن أي نــوع ,وال يمكننــا أن نضمــن
أو أن نتحمــل المســؤولية عــن أيــة انقطاعــات أو أخطــاء أو تجــاوزات قــد تنشــأ عــن اســتخدام هــذه البوابــة
أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها  -سواء كان ذلك بعلمنا أو بدون علمنا.
 -2إن أيــة اتصــاالت أو معلومــات قــد يقــوم المســتخدم بإرســالها مــن خــال هــذه البوابــة لــن يكــون لــه
الحــق فــي ملكيتهــا أو حــق ضمــان ســريتها كمــا أن أي اســتخدام أو اســتخدام تفاعلــي تتضمنــه هــذه
البوابة ال تضمن أوال يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع.
 -3تنــازل الهيئــة عــن أي حــق متــاح لهــا ومحــدد ضمــن هــذه الشــروط فــي أحــد األماكــن أو المناســبات ال
ً
ً
يعنــي بــأي حــال تنــازال تلقائيــا وبشــكل دائــم عــن أيــة حقــوق فــي أماكــن ومناســبات أخــرى.

ً
عاشرا :حدود المسئولية
 -1الخدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا بوابــة الخدمــات اإللكترونيــة  /الهيئــة العامــة لالســتثمار عبــر
اإلنترنــت والحصــول علــى معلومــات بشــأن الدوائــر والجهــات الحكوميــة المختلفــة يتــم تقديمهــا فقــط
لتســهيل اإلجــراءات اليدويــة .وبهــذا تقــر بعلمــك الكامــل بــأن االتصــاالت عبــر شــبكة اإلنترنــت قــد تتعــرض
للتدخــل أو االعتــراض بواســطة الغيــر ،وأن البوابــة ال تســتبدل المعلومــات المتوفــرة مــن خــال الجهــات
الرســمية وأن الطلبــات واإلجــراءات اإلداريــة يمكــن اتخاذهــا مباشــرة أمــام الجهــات المختصــة.
 -2اللجــوء إلــى هــذه البوابــة يظــل علــى مســئوليتك الخاصــة ،ونحــن ال نكــون بــأي حــال مــن األحــوال
مســئولين عــن أيــة خســارة أو ضــرر مــن أي نــوع قــد تتكبــده بســبب اســتخدامك أو زيارتــك للبوابــة أو
اعتمــادك علــى أي بيــان أو رأي أو إعــان فــي البوابــة أو مــا قــد ينجــم عــن أي تأخيــر فــي التشــغيل أو
تعثــر االتصــال أو مشــاكل الدخــول إلــى شــبكة اإلنترنــت أو أعطــال المعــدات أو البرامــج أو ســلوك أو أفــكار
أي شــخص يدخــل إلــى هــذه البوابــة .وبهــذا تقــر هنــا وتوافــق علــى أن وســيلتكم الحصريــة والوحيــدة
لعــاج أي ضــرر أو خســارة قــد تحــدث نتيجــة دخولــك أو اســتخدامك لهــذه البوابــة هــي االمتنــاع عــن
اســتخدامها أو الدخــول إليهــا أو عــدم االســتمرار فــي ذلــك.

الحادية عشر :التعويض
بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الهيئة العامة لالستثمار أو أي من إدارتها وتعويضها وتأمينها من
المســئولية وكذلــك أيــة جهــات أو موظفيــن أو وكالء يكونــون مســئولين عــن إدارة أو صيانــة أو تحديث أو
تقديــم بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار ،وذلــك مــن كافــة االلتزامات والمســئوليات
التــي قــد تطــرأ فيمــا يتصــل بأيــة مطالبــة تنشــأ عــن أي إخــال مــن جانبــك ببنــود وشــروط االســتخدام
أو أي مــن القوانيــن الســارية ســواء فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو المــكان الــذي تقيــم فيــه.

الثانية عشر :إنهاء االستخدام
يجوز لنا وحســب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة واســتخدامها
دون إشــعار وألي ســبب بمــا فــي ذلــك مخالفــة شــروط وبنــود االســتخدام أو أي ســلوك آخــر قــد نعتبــره
ً
حســب تقديرنــا الخــاص غيــر قانونــي أو مضــرا باآلخريــن ،وفــي حالــة اإلنهــاء ،فإنــه لــن يكــون مصرحــا لــك
بالدخــول إلــى هــذه البوابــة.

الثالثة عشر :حقوق الملكية
 -1هــذه البوابــة تابعــة للهيئــة العامــة لالســتثمار بالمملكــة العربيــة الســعودية .وكل المــواد المتوفــرة
فــي هــذه البوابــة بمــا فــي ذلــك الرســوم التصويريــة للمعلومــات والبرمجيــات (المحتويــات) محميــة
بموجــب حقــوق النشــر والعالمــات التجاريــة وأشــكال حقــوق الملكيــة األخــرى.
 -2ال يجــوز بــأي شــكل مــن األشــكال بيــع أو ترخيــص أو تأجيــر أو تعديــل أو نســخ أو استنســاخ أو إعــادة طبــع
أو تحميــل أو إعــان أو نقــل أو توزيــع أو العــرض بصــورة علنيــة أو تحريــر أو إنشــاء أعمــال مشــتقة مــن أي
مــواد أو محتويــات مــن هــذه البوابــة للجمهــور أو ألغــراض تجاريــة دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة
المســبقة مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار بالمملكــة العربية الســعودية.
 -3يمنــع منعــا باتــا أي تعديــل ألي مــن محتويــات البوابــة .كمــا أن الرســومات والصــور فــي هــذه البوابــة
محميــة بموجــب حقــوق النشــر ،وال يجــوز استنســاخها أو اســتغاللها بأيــة طريقــة كانــت دون موافقــة
خطيــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار بالمملكــة العربيــة الســعودية.

الرابعة عشر :المرجعية القضائية
ً
بهــذا توافــق علــى الخضــوع حصريــا للســلطات القضائيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية فيمــا يتعلــق
ً
بكافــة المطالبــات والخالفــات التــي تنشــأ عــن اســتخدامك لهــذه البوابــة ،علمــا بــأن اللغــة العربيــة ســتكون
هــي اللغــة الرســمية المســتخدمة لحــل أيــة خالفــات تنشــأ عــن اســتخدامك للبوابــة أو أي مــن محتوياتهــا.

الخامسة عشر :سياسة الخصوصية
المصطلحات رئيسية
البيانات الشخصية:
قــد نقــوم بجمــع بعــض المعلومــات الشــخصية المتعلقــة بالمســتخدم مثــل( :االســم ،العنــوان ،البريــد
اإللكترونــي ،عنــوان بروتوكــول اإلنترنــت( ،)IPورقــم الجــوال).
ما هي المعلومات التي نجمعها من خالل موقعنا؟
ُ
نقــوم بجمــع معلومــات خاصــة عنــك عنــد التســجيل فــي موقــع الهيئــة أو عنــد مــلء نمــوذج ،كأن يطلــب
منــك إدخــال اســمك أو عنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بــك عنــد الطلــب أو التســجيل فــي موقعنــا حســب
مــا تقتضيــه الحاجــة
يمكنــك زيــارة موقعنــا بــدون إظهــار هويتــك ،حيــث نقــوم بجمــع معلومــات ملفــات تعريــف االرتبــاط
وعنــوان بروتوكــول اإلنترنــت الخــاص بــك ،باإلضافــة إلــى تخزيــن كافــة المعلومــات التــي تقــوم بإدخالهــا
فــي قائمــة «اتصــل بنــا» علــى موقعنــا ،مــع معلومــات أخــرى مثــل االســم األول ،واســم العائلــة ،واســم
الشــركة ،ورقــم الهاتــف ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي
ً
كمــا نقــوم أيضــا بتخزيــن عــدد مــن المعلومــات األخــرى علــى بوابــة الخدمــات اإللكترونية فــي موقعنا من
أجــل معالجــة خدمــات الترخيــص مثــل :تفاصيــل الجهــة ،وتفاصيــل جهــة االتصــال الموثقــة :رقــم الجــوال،
عنــوان البريــد اإللكترونــي ،االســم الكامــل

كيف نستخدم المعلومات التي نجمعها؟
يمكن استخدام المعلومات التي نجمعها من خالل تسجيل دخولك للموقع بإحدى الطرق التالية
 تخصيــص تجربتــك ..حيــث تســاعدنا معلوماتــك الخاصــة علــى االســتجابة بشــكل أفضــل لالحتياجــات الفرديــةالخاصــة بــك
 تحســين موقعنــا علــى اإلنترنــت ..إذ أننــا نســعى باســتمرار لتحســين عــروض موقعنــا علــى اإلنترنــت بنـ ًـاء
علــى المعلومــات وردود الفعــل التــي نتلقاهــا منــك.
 تحســين خدمــة العمــاء ..ألن المعلومــات الخاصــة بــك تســاعدنا علــى االســتجابة بشــكل أكثــر فعاليــةلطلبــات خدمــة العمــاء واحتياجــات الدعــم.
 معالجــة المعامــات والــردود :تأكــد مــن أنــه لــن يتــم بيــع معلوماتــك ،سـ ًـواء كانــت عامــة أو خاصــة ،أو
ً
تبادلهــا أو نقلهــا أو إعطاؤهــا ألي جهــة أخــرى ألي ســبب كان ،دون موافقتــك ،وأن هدفنــا دائمــا هــو
تقديــم خدمــة أفضــل الســتثماراتك وتطويــر البيئــة االســتثمارية فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
 إرســال رســائل البريــد اإللكترونــي الدوريــة – وهــذه خاصــة للمشــتركين فــي الرســائل اإلخباريــة وترســلإلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي الــذي قمــت بتزويدنــا بــه؛ لمعالجــة الطلبــات ،وقــد يســتخدم إلرســال
المعلومــات والتحديثــات إلــى طلبــك ،باإلضافــة إلــى تلقــي أخبــار الهيئــة العامــة لالســتثمار (ســاجيا)
والتحديثــات والمنتجــات ذات الصلــة وخدمــة المعلومــات وغيرهــا.
 إدارة التنبيهــات الترويجيــة واالســتبيانات أو مميــزات الموقــع األخــرى .إن معرفــة عنــوان بروتوكــولً
اإلنترنــت الخــاص بــك يســاعدنا فــي تحســين موقعنــا علــى االنترنــت ،ونظــرا لطبيعــة دور الهيئــة كهيئــة
ترويجيــة لالســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،فــإن معرفــة أماكــن تواجــد زوار الموقــع توفــر
ً
بيانــات مهمــة جــدا لتخصيــص التجربــة.

ماهي الجهات التي نتشارك معها البيانات المعالجة؟
 إدارة تقنية المعلومات وقطاع خدمات المستثمرين الهيئات الحكومية.أين تتم معالجة البيانات؟
تجــري معالجــة البيانــات داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ،وقــد يتــم تحويلهــا فــي بعــض الحــاالت
لمورديــن ،ومقاوليــن فرعييــن خــارج المملكــة.
ماهي المدة التي نحفتظ بها بمعلوماتك الشخصية؟
ال نحتفظ بالمعلومات لمدة تتجاوز الغرض المعين من حفظها.
ما هي الحقوق التي تمنح لك كمستخدم؟
حق الوصول :يمكنكم المطالبة بنسخة من البيانات التي قمنا بمعالجتها.
حق التعديل :يمكنكم تصحيح أو إكمال البيانات الشخصية.
حق الحذف :يمكنكم المطالبة بحذف كافة المعلومات الشخصية التي قمنا بمعالجتها.
حق االعتراض على أنواع معينة من المعالجة مثل( :تجنب التسويق المباشر).
كيف نحمي معلوماتك؟
نقــوم بتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر األمنيــة للحفــاظ علــى ســامة المعلومــات الشــخصية
الخاصــة بــك ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تشــفير جميــع كلمــات الســر التــي تــم إدخالهــا
ما نوع المعلومات التي نستخدمها في تقاريرنا التحليلية؟
نســتخدم تقريــر «غوغــل» التحليلــي للقيــام بتحليــات مواقــع الويــب التــي تحصــل علــى معلوماتهــا مــن
عناويــن بروتوكــول اإلنترنــت ،إلظهــار المعلومــات المعروضــة مثــل :البلــد ،المدينــة ،الجهــاز ،الصفحــات
ً
التــي تمــت زيارتهــا ،ووقــت الجلســة لــكل صفحــة تمــت زيارتهــا ،وتســتخدم هــذه التقاريــر داخليــا فقــط
ألغــراض التحليــل وتطويــر الموقــع

هل نستخدم ملفات تعريف االرتباط؟
نعم
روابط الطرف الثالث
نقــوم فــي بعــض األحيــان بتضميــن أو تقديــم خدمــات طــرف ثالــث (معظمهــم مــن وكاالت أو وزارات
حكوميــة أخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية) ،وللعلــم فــإن هــذه المواقــع الخاصــة بالجهــات
الخارجيــة لديهــا سياســات خصوصيــة مســتقلة ،ولــذا فإننــا ننصحكــم بقــراءة سياســات الخصوصيــة الخاصــة
بهــا ألنهــا قــد ال تتفــق مــع سياســية الخصوصيــة للهيئــة مــن الناحيــة القانونيــة وال مــن حيــث الســياق
سياسة الخصوصية عبر اإلنترنت
تنطبــق سياســة الخصوصيــة عبــر األنترنــت علــى المعلومــات التــي يتــم جمعهــا مــن خــال موقعنــا
اإللكترونــي أثنــاء اتصالــك باألنترنــت ،وليســت علــى المعلومــات التــي يتــم جمعهــا في وضع عــدم االتصال
موافقتك
باستخدامك لموقعنا ،فأنت بالفعل موافق على سياسة الخصوصية
التغييرات في سياسة الخصوصية
إذا قررنــا تغيــر سياســة الخصوصيــة ،ســيتم نشــر التغيــرات بهــذه الصفحــة مــع اإلشــارة إلــى تاريــخ حدوثها.
آخــر تعديــل لهذه السياســة بتاريــخ 2018/8/6م
تواصل معنا
إذا كان لديك أية أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه ،فيمكنك االتصال بنا عبر هذه الصفحة.

الخامسة عشر :بنود وشروط عامة
 -1إن اللغــة العربيــة هــي اللغــة األساســية الســتخدام البوابــة واالســتفادة مــن كل المــواد المنشــورة
عليهــا ،ويهــدف ترجمــة أي مــن هــذه المــواد لتقديــم خدمــة مضافــة ،وعليــه فــا يتــم االســتناد إلــى
الترجمــة المتوفــرة فــي تفســير أي خــاف حــول مــا تتضمنــه البوابــة مــن محتــوى.
 -2كل اللوائــح والقوانيــن المنشــورة علــى بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار أو
بجهــات أخــرى قــد تخضــع لترجمــة لتفســير معانيهــا بهــدف زيــادة الفائــدة ،غيــر أن النــص العربــي لــكل
تلــك اللوائــح والقوانيــن يشــكل المرجعيــة األساســية ،وعليــه فــا يمكــن بــأي حــال االعتمــاد علــى الترجمــة
التفســيرية الخاصــة بهــا الســتنباط أيــة معلومــات أو تفاصيــل.
 -3يقــر ويوافــق ويتعهــد العميــل بــان الشــخص القائــم علــى تنفيــذ أي خدمــة مــن خدمــات الهيئــة
ً
عبــر بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار هــو الشــخص المخــول رســميا ويملــك كامــل
الصالحيــات والتفاويــض القانونيــة الــازم لتنفيــذ الخدمــة ،كمــا يقــر بــان جميــع المعلومــات والوثائــق
المرفقــة صحيحــة ونتحمــل كامــل المســئولية القانونيــة إذا اتضــح خــاف مــا ذكــر كمــا يقــر ويتعهــد
بااللتــزام باالشــتراطات الخاصــة
 -4يلتــزم طالــب /طالبــي الخدمــات مــن بوابــة الخدمــات االلكترونيــة للهيئــة العامــة لالســتثمار بتقديــم
أي اورق او مســتندات تطلبهــا الهيئــة ســواء كان ذلــك قبــل أو بعــد الحصــول علــى الخدمــة.
 -5يحــق للهيئــة العامــة لالســتثمار االستفســار عــن طالــب /طالبــي الخدمــات لــدي أي جهــة حكوميــة
او خاصــة داخــل او خــارج المملكــة بغــرض التأكــد مــن صحــة البيانــات او المعلومــات المقدمــة مــن طالــب
الترخيــص وال يحــق لــه االعــراض علــى هــذا االجــراء.
 -6يحــق للهيئــة العامــة لالســتثمار اســتخدام معلومــات طالــب /طالبــي الخدمــات والتراخيــص قبــل او
بعــد صــدور الخدمــة او الترخيــص فــي تقاريرهــا إصداراتهــا المختلفــة ولهــا ان تشــرك طــرف ثالــث فــي
المعلومــات والبيانــات الخاصــة باالســتثمار المرخــص لــه وبالطريقــة التــي تراهــا.
 -7يحــق للهيئــة العامــة لالســتثمار اصــدار شــهادة اســتعالم عــن المنشــأة المرخصــة لمــن يطلبهــا –
ســواء المنشــآت او االفــراد الذيــن يرغبــون التأكــد مــن وضــع المنشــاة قبــل التعامــل معهــا او مــن قبــل
المنشــاة نفســها عنــد الرغبــة فــي ذلــك – توضــح أي مخالفــات او شــكاوى مســجلة لديهــا علــى المنشــاة
ســواء تــم البــت والحكــم فــي هــذه المخالفــات ام ال.
 -8تلتــزم المنشــآت طالبــة خدمــة ترخيــص اســتثماري جديــد أو خدمــة التعديــل علــى ترخيــص اســتثماري
ً
قائــم بالحــدود الدنيــا لــرأس المــال ونســبة المشــاركة الوطنيــة وفقــا للجــدول التالــي:

م

الحد األدنى المقبول
لرأس المال (ر.س)

نوع الترخيص

النسبة الدنيا
للشريك السعودي

26,666,667
ال تقل حصة رأس المال األجنبي
عن  20مليون ريال
سعودي وال تزيد نسبة الشراكة
عن % 75

%25

تجاري أجنبي % 100

30,000,000

-

2

االتصاالت

-

%40

3

القيمة المضافة
لالتصاالت

-

%30

4

التأمين

-

%40

5

اعادة التأمين

-

%40

6

التمويل العقاري

200,000,000

%40

7

التطوير العقاري

*ال تقل قيمه المشروع الواحد عن
ً
ً
وبناء خارج نطاق الحرمين
 30,000,000أرضا

-

8

إدارة المشاريع االنشائية
ووضع التصاميم
الهندسية التفصيلية
وشراء المواد ()EPC

-

%25

9

النقل العام ( النقل
بالحافالت داخل المدن)

500.000

%30

10

النقل العام ( النقل
بواسطة القطارات المترو
داخل المدن)

500.000

%20

11

الشركات المساهمة

500.000

-

تجاري بشريك سعودي

1

*يختص الحد بقيمة تكلفة المشروع الواحد المراد إنشاءه وال يوجد حدود دنيا لرأس مال مشاريع التطوير العقاري

 -9تلتــزم المنشــآت طالبــة خدمــة ترخيــص اســتثماري جديــد أو خدمــة التعديــل علــى ترخيــص اســتثماري
قائــم بالشــروط وااللتزامــات الخاصــة بــكل نشــاط اســتثماري وفقــا للتالــي:
اشتراطات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط النقل العام
 تطبيــق نســب التوطيــن المقــررة فــي خدمــات النقــل المعمــول بهــا فــي وزارة العمــل والتنميــةاالجتماعيــة ،ومــا يطــرا عليهــا مــن تعديــات.
 خلــو ســجل المنشــآت طالبــة الترخيــص مــن قــرارات الغــاء تراخيصهــا –داخــل المملكــة أو خارجها-للســنواتالعشــر الســابقة لطلــب منــح الترخيــص.
 خلــو ســجل المنشــآت طالبــة الترخيــص مــن أي مالحظــات أو عقوبــات صــدرت –داخــل المملكــة أو خارجهــا-تتعلــق بالســامة المروريــة للعشــر الســنوات الســابقة لطلــب منــح الترخيــص.
 الموافقــة علــى اســتخدام وســائل النقــل العــام –فــي حالــة الكــوارث واالزمــات والحــروب –وفقــا لمــاتصــدره الجهــات المعنيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
 أن تكــون المواصفــات الفنيــة للمنتــج واســلوب انتاجــه مطابقــة للمواصفــات القياســية الســعودية أوالخليجيــة أو الدوليــة.
 تقديم خطط سنوية لتحسين مستويات األمن الى هيئة النقل العام لالطالع والمراجعة.اشتراطات الحصول على ترخيص تجاري أجنبي %100
تلتــزم الشــركة المتقدمــة للهيئــة بطلــب الحصــول علــى ترخيــص تجــاري أجنبــي  %100بانــه عنــد التقــدم
بطلــب تجديــد الترخيــص بعــد انتهــاء صالحيتــه يتوجــب تحقيــق التالــي:
 .1تلتزم الشركة بتحقيق المعايير التالية خالل السنوات الخمس األولى:
 تلتــزم الشــركة بنســب توظيــف الســعوديين وفقــا لمــا تحــدده وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،ووضعوتنفيــذ برنامــج لتوليهــم وظائــف قياديــة فــي الخمــس ســنوات االولى وضمان اســتمرارها.
 -تلتزم الشركة بتدريب (30%) من الموظفين السعوديين سنويا.

 .2تلتزم الشركة بأحد الخيارات التالية:
 الخيار  :1تلتزم الشركة باستثمار مبلغ ال يقل عن  300مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها 30مليون ريال -رأس المال النقدي للشركة  )-على مدى ( )5سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على
الترخيص االستثماري.
 الخيــار  :2تلتــزم الشــركة باســتثمار مبلــغ ال يقــل عــن  200مليــون ريــال ســعودي (يحتســب مــن ضمنهــا 30مليــون ريــال -رأس المــال النقــدي للشــركة  )-علــى مــدى ( )5ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ الحصــول علــى
الترخيــص االســتثماري ،باإلضافــة الــى تحقيــق واحــد او أكثــر مــن المتطلبــات التاليــة فــي خــال الخمــس
ســنوات األولــى:
وال يحق للمنشأة طلب التجديد في حال عدم تحقيق واحد من المعيارين وواحد من الخيارات أعاله.

اشتراطات تعهد الحصول على ترخيص مقاوالت دائم
))إقرار وتعهد((
تلتــزم الشــركة المتقدمــة للهيئــة بطلــب الحصــول علــى ترخيــص مقــاوالت دائــم بانــه عنــد التقــدم بطلــب
تجديــد الترخيــص بعــد انتهــاء صالحيتــه يتوجــب تحقيــق واحــد مــن المعاييــر التاليــة:
المعيار االول :الحصول على تصنيف الدرجة الثالثة الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة
المعيار الثاني :تحقيق المتطلبات المالية او الفنية في الجدول ادناه:

المعايير

الحد األدنى

التصنيع

٪ ٣٠ أو أكثر من منتجات الشركة الموزعة محليا يتم تصنيعها
في المملكة

برامج البحوث
والتطوير

٪٥ أو اكثر من اجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير
في المملكة

الخدمات
اللوجستية
والتوزيع

تأسيس مركز إقليمي لتقديم تلك الخدمات ،وتقديم خدمات ما بعد
البيع والتوزيع

المعايير الدولية
المعيار

المعايير الفنية

الحد االدنى

الحد االدنى

المعيار
معدات (عدد)

ايرادات المنشأة
(مليون ريال سعودي)

15

القوى العاملة

أصول ثابته
(مليون ريال سعودي)

10

7

المهن

سعوديين (الحد األدنى)

أجانب (الحد األدنى)

مهندسين

5

7

فنيين

3

10

اداريين

5

2

النطاق

أخضر متوسط

وال يحق للمنشأة طلب التجديد في حال عدم تحقيق أي من المعيارين أعاله.

اشتراطات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط وكالء
االستقدام وتأجير خدمات العمالة المنزلية
 تقديم شهادة خبره ال تقل عن ثالث سنوات. تطبيــق نســب التوطيــن المقــررة فــي خدمــات التخديــم وتقديــم العامليــن المعمــول بهــا فــي وزارةالعمــل والتنميــة االجتماعيــة ،ومــا يطــرا عليهــا مــن تعديــات.
 خلــو ســجل المنشــآت طالبــة الترخيــص مــن قــرارات الغــاء /ســحب /تعليــق تراخيصهــا –داخــل المملكــة أوخارجها-بقــرار أو حكــم قضائــي لمخالفتهــا األنظمــة واللوائــح والقوانيــن.
 خلو ســجل الشــركاء الطبيعيين /مدير الشــركة من أي جريمة مخلة بالشــرف واألمانة ،أو أي مخالفاتمتعلقــة باألحــكام المنظمــة لحمايــة الطفولــة أو مكافحة اإلتجار باألشــخاص أو العمل الجبري.
 وجود موقع الكتروني يشمل كافة التفاصيل ذات العالقة بالخدمات التي تقدمها الشركة. تقديم القوائم المالية للشركة طالبة الترخيص آلخر ثالث سنوات. -الحصول على الترخيص التشغيلي من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

اشتراطات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط
الكليات الجامعية والجامعات النظامية
((تطبيــق المناهــج الدراســية واســتراتيجيات التعليــم وأدوات قيــاس المخرجــات فــي فــرع المملكة بحســب
مثيالتهــا فــي المنشــأة التعليميــة فــي بدهــا األصلــي مــع االلتــزام بالهويــة الثقافيــة للمملكة.
 تبنــي أفضــل التطبيقــات العالميــة فــي قطــاع التعليــم ويشــمل ذلــك دون حصــر التعليــم االلكترونــيوالتدريــس التفاعلــي وغيرهــا.
 تقديــم البرامــج االكاديميــة فــي الجامعــات والكليــات بحســب مــا تقــره وزارة التعليــم وحاجــة ســوقالعمــل الســعودي.
 قصــر عضويــة التدريــس فــي المملكــة مــن غيــر الســعوديين علــى منســوبي المنشــأة التعليميــة فــيبلدهــا والتــي ترتبــط بهــم عالقــة تعاقديــة متصلــة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات.
ً
 توظيــف الســعوديين وفقــا للنســب المحــددة مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،ووضــع وتنفيــذخطــط لتوليهــم وظائــف قياديــة.
 -الحصول على الترخيص التشغيلي من قبل وزارة التعليم.

 -10تلتزم المنشآت طالبة خدمة اإللغاء االختياري للترخيص االستثماري بالشروط
وااللتزامات التالية:
 تصفية العمالة. اغالق موقع المنشأة وايقاف ممارسة النشاط. -عدم العمل أو ممارسة النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.

www.investsaudi.sa

