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ــا(  تــم إعــداد الئحــة تصحيــح أوضــاع مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر بنــاًء علــى البنــد )ثانًي
مــن المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/4 بتاريــخ 1442/1/1هـــ ، وصــدرت الموافقــة عليهــا 

بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 387 وتاريــخ 1442/7/11هـــ .

ما هي األداة النظامية لالئحة؟ما هي األداة النظامية لالئحة؟

األسئلة الشائعة

إتاحــة الفرصــة للجاديــن مــن ممارســي األنشــطة االقتصاديــة )ســعوديين وغير ســعوديين( 
فــي تصحيــح أوضاعهم.

ضمان تحقيق العائد االقتصادي من تمكين تصحيح األوضاع.
أال يخلق النظام المحدث خلل في مستويات العرض والطلب.

ماهي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر؟ماهي أهداف خدمة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر؟

بــدأت الفتــرة التصحيحيــة مــع نفــاذ نظــام مكافحــة التســتر المحــدث ، وتنتهــي بتاريــخ 
2021/8/23م. الموافــق  1443/1/15هـــ 

متى تبدأ الفترة التصحيحية لنظام مكافحة التستر؟ ومتى تنتهي؟متى تبدأ الفترة التصحيحية لنظام مكافحة التستر؟ ومتى تنتهي؟

يمكــن للســعودي أو غيــر الســعودي الــذي يمــارس نشــاطًا اقتصاديــًا ويرغــب بتصحيــح 
وضعــه أن يحصــل علــى اإلعفــاء مــن العقوبــات المقــررة فــي نظــام مكافحــة التســتر ومــا 
يترتــب عليهــا مــن عقوبــات أخــرى علــى الجريمــة ومتحصالتهــا محــل التصحيــح، ومــن دفــع 
ــح  ــب تصحي ــارة بطل ــى وزارة التج ــه إل ــك مــن خــالل تقدم ــر رجعــي، وذل ــل بأث ــة الدخ ضريب

وضعــه خــالل الفتــرة المحــددة.
ويســتثنى مــن ذلــك مــن تــم ضبطــه الرتكابــه جريمــة أو مخالفــة وقعــت منــه للنظــام قبــل 

التقــدم، أو مــن أحيــل إلــى النيابــة العامــة، أو المحكمــة المختصــة.

من الذي يستحق اإلعفاء خالل الفترة التصحيحية؟من الذي يستحق اإلعفاء خالل الفترة التصحيحية؟

ــوزارة التجــارة - خــالل  يحصــل الراغــب بتصحيــح وضعــه علــى اإلعفــاء مــن خــالل التقــدم ل
ــة المخصصــة لذلــك مــن خــالل الرابــط:  ــر المنصــة اإللكتروني المــدة المحــددة - عب

) http://cpac.mc.gov.sa/(،ومــن ثــم تعبئــة نمــوذج اإلفصــاح وتحديــد الخيــار الــذي يرغــب 
بتصحيــح وضعــه مــن خاللــه، ومــن ثــم قيامــه بتصحيــح الوضــع مــن خــالل ذلــك الخيــار 

المحــدد خــالل المهلــة المحــددة لذلــك.

 كيف يتم الحصول على اإلعفاء؟ كيف يتم الحصول على اإلعفاء؟
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ما هي الخيارات المتاحة لتصحيح الوضع؟ما هي الخيارات المتاحة لتصحيح الوضع؟

اســتيفاء  بعــد  وذلــك  الســعودي،  وغيــر  الســعودي  بيــن  المنشــأة  فــي  1-الشــراكة 
المتطلبــات النظاميــة التــي تمكــن غيــر الســعودي مــن الدخــول شــريًكا فــي المنشــأة، مــن 
خــالل اســتيفاء المتطلبــات النظاميــة للحصــول علــى الترخيــص االســتثماري وفقــًا لنظــام 

ــي. االســتثمار األجنب
2-تســجيل ملكيــة المنشــأة باســم غيــر الســعودي، وذلــك باالتفــاق بيــن الســعودي وغيــر 
الســعودي علــى نقــل ملكيــة المنشــأة إلــى غيــر الســعودي بعــد اســتيفائه للمتطلبــات 
النظاميــة التــي تمكنــه مــن تملــك المنشــأة ، مــن خــالل اســتيفاء المتطلبــات النظاميــة 

للحصــول علــى الترخيــص االســتثماري وفقــًا لنظــام االســتثمار األجنبــي.
3-اســتمرار الســعودي فــي ممارســة النشــاط االقتصــادي بإدخــال شــريك جديــد فــي 

المنشــأة بعــد اســتيفاء المتطلبــات النظاميــة، وقيــد ذلــك لــدى الــوزارة.
4-تصــرف الســعودي فــي المنشــأة بالبيــع أو التنــازل أو حــل المنشــأة، وفقــًا لإلجــراءات 

النظاميــة.
5-حصــول غيــر الســعودي علــى اإلقامــة المميــزة وفًقــا ألحــكام نظــام اإلقامــة المميــزة، 
ــة  ــا اإلقام ــي توفره ــا الت ــن المزاي ــق االســتفادة م ــن طري ــه ع ــح وضع واســتكمال تصحي

ــزة. الممي
ــة بعــد تقديمــه تعهــدًا بعــدم وجــود أي  ــر الســعودي المملكــة بصفــة نهائي 6-مغــادرة غي
حقــوق خاصــة مترتبــة علــى أي تعامــالت أبرمهــا فــي المنشــأة، واإلعــالن عــن ذلــك فــي 
الوســائل التــي تحددهــا الــوزارة لدعــوة مــن لــه حــق بتقديــم مطالبتــه خــالل مــدة ال تزيــد 

علــى )ثالثيــن( يومــًا مــن تاريــخ اإلعــالن.

يعطــى مقــدم الطلــب 90 يوًمــا مــن تاريــخ إبالغــه بقبــول طلبــه الســتكمال تصحيــح وضعــه 
ــح أوضــاع المنشــأة  ــه مــن اســتكمال تصحي ــار المحــدد، وفــي حــال عــدم تمكن حســب الخي
خــالل هــذه المــدة، فعليــه التقــدم للــوزارة بطلــب تمديــد بنــاء علــى أســباب ومبــررات 

ــة. مقبول

ما هي المهلة المتاحة لتصحيح الوضع؟ما هي المهلة المتاحة لتصحيح الوضع؟
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فــي حــال عــدم اســتكمال التصحيــح خــالل المهلــة المحــددة، علــى مقــّدم الطلــب تصحيــح 
وضعــه مــن خــالل خيــار تصحيــح آخــر خــالل مــدة أقصاهــا 180 يــوم تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء 

مهلــة الخيــار األول.

تتيــح الخيــارات التقــدم للطرفيــن مًعــا )الخيــار األول أو الثانــي( أو للســعودي فقــط )الخيــار 
الثالــث أو الرابــع( أو لغيــر الســعودي فقــط )الخيــار الخامــس أو الســادس(، وبنــاًء علــى 
الطلــب المقــدم مــن الســعودي أو غيــر الســعودي بتصحيــح األوضــاع، تقــوم وزارة التجــارة 
ــح أوضاعــه إذا  ــك النظــر فــي تصحي ــالزم مــع الطــرف اآلخــر بمــا فــي ذل باتخــاذ اإلجــراء ال

كانــت مخالفــة ألحــكام نظــام مكافحــة التســتر.

هل يجب أن يتقدم كال الطرفين للحصول على اإلعفاء؟هل يجب أن يتقدم كال الطرفين للحصول على اإلعفاء؟

علــى مقــدم الطلــب إضافــة أي طــرف مرتبــط بمخالفــة نظام مكافحة التســتر في المنشــأة 
ــات  ــك مــن خــالل إضافــة البيان ــب المقــدم مــن خــالل المنصــة، وذل ــددة فــي الطل المح

المطلوبــة فــي صفحــة )إضافــة األطــراف(.

هل يلزم اإلفصاح عن األطراف األخرى المشاركين في مخالفة نظام مكافحة هل يلزم اإلفصاح عن األطراف األخرى المشاركين في مخالفة نظام مكافحة 

ال تخــّل الئحــة تصحيــح أوضــاع مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر بالحقــوق الخاصــة المترتبــة 
علــى التعامــالت التــي أبرمهــا الســعودي أو غيــر الســعودي.

ماذا عن الحقوق الخاصة على مقدم الطلب؟ماذا عن الحقوق الخاصة على مقدم الطلب؟

ما اإلجراء في حال عدم استكمال صاحب الطلب تصحيح وضعه خالل المهلة ما اإلجراء في حال عدم استكمال صاحب الطلب تصحيح وضعه خالل المهلة 
المتاحة له؟المتاحة له؟

التستر في حال عدم اختيار خيار الشراكة معهم؟التستر في حال عدم اختيار خيار الشراكة معهم؟
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فــي حــال اتفــاق الســعودي وغيــر الســعودي، فيمكــن إدخــال غيــر الســعودي كشــريك فــي 
المنشــأة القائمــة حاليــًا أو نقــل ملكيتهــا لــه مــع الحصــول علــى رخصــة االســتثمار األجنبي، 
ــه  واالعفــاء مــن اشــتراط التواجــد الدولــي للمنشــأة المســتفيدة، فــي حــال تحققــت علي

االشــتراطات التاليــة:
ُيشــترط أن تكــون المنشــأة متوســطة أو كبيــرة حســب تصنيــف الهيئــة العامة للمنشــآت . 1

الصغيــر والمتوســطة )عــدد الموظفيــن أكثــر مــن 50 موظــف أو مجمــوع إيــرادات 
المنشــأة الســنوي أكثــر مــن 40 مليــون ريــال ســعودي( ومقيــده بالســجل التجــاري قبــل 

تاريــخ بــدء الحملــة التصحيحيــة.
اكتمــال تدقيــق لجنــة الفتــرة التصحيحيــة علــى الطلــب المقــدم بمنصــة تصحيــح أوضــاع . 2

مخالفــي نظــام مكافحــة التســتر.
علــى األفــراد المقيميــن بالمملكــة “ الشــريك األجنبــي” تقديــم خطــاب عــدم ممانعــة . 3

مــن الكفيــل الســعودي.
يجــب أن يكــون الشــريك األجنبــي الجديــد حامــل لهويــة مقيــم قبــل البــدء بالحملــة . 4

التصحيحيــة وعلــى كفالــة المنشــأة الوطنيــة طالبــة التصحيــح.
ال يكون نشــاط المنشــأة ضمن القائمة المســتثناة من االســتثمار األجنبي مع االلتزام . 5

بتحقيــق الحــد األدنــى لــرأس المــال للنشــاط المــراد الترخيــص لــه بشــكل تدريجــي خــالل 
مــدة أقصاهــا ثــالث ســنوات مــن صــدور الترخيص.

ما هي آلية الشراكة بين الطرفين من خالل وزارة االستثمار؟ما هي آلية الشراكة بين الطرفين من خالل وزارة االستثمار؟

في حال وجود أي استفسارات، يمكنك مشاركتها معنا من خالل:
االتصال بـ 1900 

CPAC@mc.gov.sa :البريد اإللكتروني

هل لديك استفسارات لم تجد اإلجابة عليها؟هل لديك استفسارات لم تجد اإلجابة عليها؟

يمكــن االطــالع علــى مزايــا واشــتراطات الحصــول علــى اإلقامــة المميــزة، من خــالل موقع 
https://saprc.gov.sa/#/d :مركــز اإلقامة المميزة

ما هي آلية الحصول على اإلقامة المميزة؟ما هي آلية الحصول على اإلقامة المميزة؟
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أســئـلة خاصة للتصــحيح من
خالل مبادرة وزارة االستثمار
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نعــم يجــب علــى المؤسســة تحويــل كيانهــا القانونــي إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
او شــركة ذات الشــخص الواحــد.

هل يلزم على المؤسسات  الراغبة  بالتصحيح التعديل على كيانها القانوني؟هل يلزم على المؤسسات  الراغبة  بالتصحيح التعديل على كيانها القانوني؟

نعــم فــي حــال كانــت االســم للمؤسســة هــو االســم الشــخصي لمالكهــا ولــم يكــن اســم 
تجاريًا.

هل يتطلب حجز اسم تجاري بعد تحويل المؤسسة الى شركة؟هل يتطلب حجز اسم تجاري بعد تحويل المؤسسة الى شركة؟

ال، يتم تصحيح الكيان المراد تصحيحه فقط.
لن يتم التعديل على رقم السجل التجاري،

أمــا الرقــم الخــاص بملــف العمــل فيتــم الغــاء الملــف الســابق للمنشــأة والحصــول علــى 
ملــف جديــد للكيــان المعــدل مــع نقــل العمالــة الســابقة عليــه.

مع االحتفاظ بنفس الرقم إذا لم يتم التعديل على الكيان القانوني.

في حال تم تصحيح وضع المؤسسة إلى شركة هل يتم تعديل كافة في حال تم تصحيح وضع المؤسسة إلى شركة هل يتم تعديل كافة 

لن تتــأثر مهنة الشــــريك وبإمكانه تعديلهــا إلى مدير عــــام وتسجــيله بالســجل التجــــاري 
وعقــد التأســيس.

هل يتم تعديل المهنة الخاصة بالشريك األجنبي؟هل يتم تعديل المهنة الخاصة بالشريك األجنبي؟

نعــم، يتــم التعديــل علــى المهنــة بمــا يتوافــق مــع المهنــة المــدون بالســجل التجــاري وعقــد 
التأسيس.

في حال أصبح الشريك األجنبي هو المدير العام هل سيطالب البنك في حال أصبح الشريك األجنبي هو المدير العام هل سيطالب البنك 

فروع المؤسسة تلقائيا؟فروع المؤسسة تلقائيا؟

بتعديل المهنة؟بتعديل المهنة؟
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نعم، يمكن تسجيل مدير عام جديد على المنشأة وتسجيله بالسجل التجاري وعقد التأسيس.

هل يمكن إضافة مدير عام آخر  للمنشأة مختلف عن الشريك األجنبي؟هل يمكن إضافة مدير عام آخر  للمنشأة مختلف عن الشريك األجنبي؟

ال يوجــد رســوم علــى تعديــل بيانــات المنشــأة لــدى الجهــات الحكوميــة الالحقــة للســجل 
التجــاري.

هل هناك أي رسوم لتعديل ملفات الجهات الحكومية؟هل هناك أي رسوم لتعديل ملفات الجهات الحكومية؟

وزارة االستثمار – إصدار الترخيص االستثمار. 1
وزارة التجارة – تعديل السجل التجاري. 2
الغرفة التجارية – تجديد االشتراك. 3
ــزكاة والدخــل / المؤسســة العامــة للتأمينــات/ . 4 وزارة المــوارد البشــرية/ هيئــة العامــة ل

الجهــة المرخصــة للنشــاط – للتحديــث علــى ملفــات المنشــأة. 

ماهي الجهات الحكومية التي يلزم مراجعتها بعد الموافقة على طلب التصحيح؟ماهي الجهات الحكومية التي يلزم مراجعتها بعد الموافقة على طلب التصحيح؟

نعــم فــي حــال تعديــل الكيــان مــن مؤسســة إلــى شــركة يلــزم علــى المنشــأة ســداد 
ــة. الرســوم الخاصــة بتســجيل الشــركات ورســوم النشــر ورســوم اشــتراك الغرفــة التجاري

هل هناك رسوم على التعديل على السجل التجاري؟هل هناك رسوم على التعديل على السجل التجاري؟
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