


الدليل العميل للتخصيص

تنـويـــــه

ــتندًا  ــد مس ــادي وال يع ــل إرش ــذا الدلي ه
ــد  ــم، وتع ــن أي منه ــًا ع ــًا وال بدي نظامي
نصوصــه مــواد إرشــادية للقطــاع الخاص، 
وال تغــي عــن الرجــوع لنظــام التخصيــص 
والائحــة التنفيذيــة لنظــام التخصيــص 

ــص.  ــة للتخصي ــد المنظم والقواع

كمــا ال يعــد بمثابــة مشــورة قانونيــة، وال 
يمكــن االعتمــاد عليــه والعمــل بموجبــه 
دون الرجــوع إىل األحــكام النظاميــة ذات 

العاقــة.
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أوًل:

تعرف عىل التخصيص
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1.  تعرف عىل التخصيص

1.1

 عـن التخصيص

ـــص  ـــج التخصي ـــة 2030 برنام ـــة المملك ـــت رؤي أطلق
قوتهـــا  لتســـخري  ســـعيًا   ،2018 العـــام  ـفــي 
ـــع  ـــاد، وتنوي ـــز االقتص ي ـــال تعز ـــن خ ـــتثمارية م االس
ـــد  ـــن. وتع ـــاة المواط ـــودة حي ـــن ج ـــادره، وتحس مص
يـــادة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص أحـــد أهـــم  ز
ــرح  ــال طـ ــن خـ ــة مـ ــة المملكـ ــتهدفات رؤيـ مسـ
العديـــد مـــن فـــرص التخصيـــص كأحـــد األدوات 
ــة.  ــاد المملكـ ــار اقتصـ ــم مسـ ــي رسـ ــزة ـف المحفـ
ــص  ــي للتخصيـ ــز الوطـ ــيس المركـ ــم تأسـ ــد تـ وقـ

ــص. ــات التخصيـ ــهيل عمليـ ــم وتسـ لدعـ

مــاهــو المركز الوطي للتخصيص؟

مــاهـــو دور القطــــاع الخـــاص؟

يلعـب القطاع الخاص دورًا رئيسـيًا ـفي تنمية اقتصاد 
المملكـــة عن طـريـــق المشـاركـــة في تحقـيـــق 
مستهدفــــات رؤيـــة المملكــــة 2030 مـن خـال 
تحتيـة  بنيـة  لتوفـري  االسـتثمارية  التخصيـص  فـرص 
مسـتوى  ورفـع  الجـودة  عاليــة  عامـة  خدمـة  أو 
الخدمـــات وزيــادة فرص العمــل مما يسهم فــي 

تحقيـق األهـداف االقتصاديـة للمملكـة. 

ــول  ــص أصـــــــ ــم لتخصيــ ــن وداعـــ ـِـ ــو ُمَمّكــ هـ
وخــدمـــــــات الجهـــات الحكوميـــــة المستهدفــة، 
وذلـــك من خــــال وضـــع األطـــــر الترشيعية وإعـــــداد 
ــة  ــص الحاليـ ــع التخصيـ يـــ ــذ لمشار ــط التنفيـــ خطـ
والمســـتقبلية. ويقـــــدم المركـــز الدعـــم للقطاعـــات 
مـــن خـــــال فريـــــق عمل مكـــــون مـــــــن خبــــــــراء 
فـــي المجـــــــاالت القانونيـــة والماليـــة واالستشـــارية 
االسرتاتيجــــي  والتــواصــــــل  واالســرتاتيجــيـــــة 

ــاريع. ــر وإدارة المشـ والتسـويــــق وإدارة المخاطــ

وتعـد زيادة مساهمة القطاع الخاص 

أحــد أهم مستهدفات رؤيـة المملكة
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لمــاذا التخـصـيـص؟

قائمة القطاعات اليت تم تشكيل لجنة إرشافية لها: 

قـــد يتـــم تحديـــث قائمـــة القطاعـــات وتشـــكيل 
ـــرص  ـــود ف ـــد وج ـــا عن ـــدة له ـــة جدي ـــة إرشافي لجن

أخـــرى للتخصيـــص. 

تســـعى المملكـــة مـــن خـــال 
ــص إىل: ــاريع التخصيـ مشـ

مــاهـــي القطــاعـــات
المستهدفة بالتخصيص؟

المســـاعـــــــدة ـفــي تحـقيـــــق األهــــــــداف 
وترشـــيد  الحكوميـــة،  للجهـــات  االســـرتاتيجية 
ـــع  ـــة، ورف ـــرادات الدول ـــادة إي ي ـــام، وز ـــاق الع اإلنف
يـــادة قدرتـــه  كفـــاءة االقتصـــاد الوطـــي، وز
التحديـــات والمنافســـة  التنافســـية لمواجهـــة 
بمشـــاريع  الصلـــة  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

التخصيـــص.

رفـــع مســـتوى شـــمولية وجـــودة الخدمـــات 
ــي الوقـــت والتكلفـــة المناســـبن،  ــا ـف وتوفريهـ
ــاريع  ــة بمشـ ــول ذات الصلـ ــاءة األصـ ــع كفـ ورفـ
التخصيـــص، وتحســـن مســـتوى إدارتهـــا، والعمـــل 
القطاعـــات  هيكلـــة  إعـــادة  أو  تجهـــز  عـــىل 
ـــراد  ـــة الم ـــات العام ـــول والخدم ـــزة واألص واألجه

تخصيصهـــا.

ـــىل  ـــي ع ـــي واألجن ـــاص المح ـــاع الخ ـــز القط تحف
االســـتثمار والمشـــاركة الفاعلـــة ـفــي االقتصـــاد 
الوطـــي مـــن خـــال مشـــاريع تحقـــق الجـــدوى 
االقتصاديـــة  والجـــدوى  للحكومـــة  التنمويـــة 
حصـــة  يـــادة  وز والخـــاص،  العـــام  للقطاعـــن 
ـــج المحـــي بمـــا يحقـــق  القطـــاع الخـــاص فـــي النات

نمـــوًّا ـفــي االقتصـــاد الوطـــي.

العمـــل عـــىل توسيــــع نطـــاق مشـــاركة المواطنـــن 
ـــرص  ـــادة ف ي ـــة، وز ـــول الحكومي ـــة األص فـــي ملكي
العمـــل والتشـــغيل األمثـــل للقـــوى الوطنيـــة 

ـــة. العامل

1.  تعرف عىل التخصيص

الصناعة والرثوة الصــحــــة
المعدنية

البيئة والمياه والزراعة 

الداخلية

البلديات 
واإلسكان 

عقــارات
الدولــــة

التعليم

الطاقــة

الحج والعمرة

الموارد البرشية 
والتنمية اإلجتماعية

النقل

التصالت وتقنية 
المعلومات

اإلعامالرياضة

الدفـــاع

النقل العام

المالية
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كيـف تتعــرف عىل المزيـد
حــــــول التخصـيـــص؟ 

ـــي  ـــع اإللكرتون ـــىل المـوقــــ ـــة ع ـــة المعـرفـ ـــىل بواب ـــاع ع ـــك االط بإمكان
ـــم  ـــارات التعل ـــن خي ـــد م ـــىل العدي ـــول ع ـــص والحص ـــي للتخصي ـــز الوط للمرك

ـــة حـــول التخصيـــص مثـــل : ـــة المتـاحـ والمعـرفـ

1.  تعرف عىل التخصيص

األبحــــــاث.الدورات التدريبية.

االستبيانــــات.

اإلحــصــــاءات.

دراسـات الحالـــة.

0103
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2.1

بوابـــة 
المستثمريــن

التســـجيل  المســـتثمرين  بإمـــكان 
عـــىل  المســـتثمرين  بوابــــــة  ـفــي 
موقـــــــع المركـــز الوطـــي للتخصيـــص 
ـــاع عـــىل آخـــر مســـتجدات فـــرص  لاطــ

التخصيـــص بشـــكل مســـتمر.

هي منصة خاصة بالمستثمرين، تــعرض فرص التخـصيـــص 
والدوليـن  المحليـن  المسـتثمرين  لتعــريــف  بالمملكـــة 
بكافـة الفـرص المطروحة لتعزيـز مبدأ الشـفافية والزناهة. 
وتتيـح المنصـة للمستثمريــــن التواصــل مع المــركـــز عن 
طريــــق مديــر عاقة مسـتثمرين يخصص لهم، إضافة إىل 
إمكانيـة طلـب اجتمـاع ومتابعـــة أحـــدث أخبار التخصيــص 
والرشاكـة بن القطاعــن العام والخـــاص في المملكـــة، 

وتقديـم مسـتندات إبـداء الرغبة.

الدخــول عىل موقــع 	 
المركــــز الوطــــــي 
للتخصيص، ثم بوابـــة 
المستثمرين. أو مسح 

الرمز التايل:

التسـجـيــــل في البوابـــــــة.	 

إضافـــة البيانـــات الشخصيـة مثل: )االســم – البلــد(.	 

إضافة بيانات التواصل مثل: )الربيد اإللكرتوني - رقم الجوال - رقم العمل(.	 

إضافة القطاعات المهتم بها.	 

قائمـــة  عـىل  الحصـــول 
الحــاليــــــة  يـــــع  المشـار

والقادمـة.

الحصــول عــىل دعــوة لتقديــم 
طلــب إبــداء الرغبــة، وطلــب 
تقديــم التأهيـــــل لمشــاريع 
والرشاكــــــــة  التخصيـــــص 

المطروحــة.

التعــرف عــىل آخــر مســتجدات 
المشــاريع )مثــل نتائــج طلبــات 

التأهيــل وإبــداء الرغبــات(.

طلــــب اجتمــاع لمناقشـــــة 
مشـاريع التخصيص والرشاكة 

القائمـة حاليـًا.

المشـاركة في استطــاع رأي 
.)Market Sounding(  السـوق

ماهي المزايا اليت ستحصل عليها بمجرد التسجيل؟ماهي بوابة المستثمرين؟

1.  تعرف عىل التخصيص

كيف تسجل في بوابة المستثمرين؟ 

010305

020406 المــركـــز  مـع  التواصـــل 
الوطـي للتخصيـص لطلب 
لمناقشـة  عمـل  ورشــــة 
حـول  المواضيـع  مـن  أي 
المبــــــادرات والقطاعـات 
بالتخصيـص. المسـتهدفة 
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2.1

النظـــــام

المدة الازمة

نقل ملكية األصول

خطة التخصيص

المركــز

اللجنة اإلرشافية

المسؤول األول

مجلس اإلدارة

الجهة التنفيذية

الجهة المختصة

القواعد المنظمةالائحــة

نظام التخصيص.

المركز الوطي للتخصيص.

اللجـنة اإلشـــرافـيـة المَشكلــة 

بمـوجــــب القواعــــد المنظمة.

المــركـــــــز  إدارة  مجـلـــــس 

الوطــــــي للتخصيـــــص.

ترتيــــــب تعـاقــــدي مرتبـــط 

بالبنيـــة التحتّيـــة، أو الخدمـــات 

ــل  ــه نقـ ــج عنـ ــة ينتــــ العـامــ

ــول  ــن األصــ ــة أي مـ ملكيــــ

ــة إىل  ــة حكوميـ ــن أي جهـ مـ

الطـــرف الخـــاص.

بقطـــاع  متعلقـــة  خطـــة 

أهـــداف  تحـــدد  محـــدد، 

مشـــاريع التخصيـــص ضمـــن 

القطـــاع، وقائمـــة مشـــاريع 

القطـــاع  ـفــي  التخصيـــص 

للتنفيـــذ. الزمـــي  والجـــدول 

الجهـــة )الجهـــات( الـــي يكـــون 

ــري  ــة وتحضـ ــات دراسـ ــا مهمـ لهـ

ـــات  ـــص وصاحي ـــاريع التخصي مش

وترســـيتها  المشـــاريع  طـــرح 

ممارســـة  أو  العقـــود  وإبـــرام 

ـــرى  ـــات أخ ـــات أو مهم أي صاحي

ــام. ــًا للنظـ وفقـ

لهـــا  الـــي  )الجهـــات(  الجهـــة 

الموافقـــات  إصـــــدار  صاحيـــة 

التخصيـــص  لمشـــاريع  الازمـــة 

بمـــا فـــي ذلـــك الموافقـــــة علــــــى 

يـــــع وترسيتهـــــا  طــــــرح المشـــار

ـــة أي  ـــقود أو ممارســ ـــرام العـ وإب

صاحيـــات أو مهمـــــات أخـــــرى 

للنظـــام. وفقـــًا 

الائحة التنفيذية لنظام 

التخصيص.

للتخصيـــص  المنظمـــة  القواعـــد 

الصــــادرة بموجـــب نظـــام التخصيص.

مفاهيم التخصيص

يـــخ إعـــان قائمـــة األشـــخاص الذيـــن  عـــرشة )10( أيـــام عمـــل مـــن تار

ـــي  ـــة مقدم ـــص، أو قائم ـــرشوع التخصي ـــة فـــي م ـــم للمنافس ـــدوا رغبته أب

العـــروض المؤهلـــن، أو القائمـــة المختـــرة للمتنافســـن، أو نتائـــج 

المنافســـة وصاحـــب أفضـــل عـــرض أو انتهـــاء إجـــراءات التفـــاوض، 

ــي حـــال وجـــود تظلـــم ضـــد  ُمضافـــًا إليهـــا خمســـة ) 5 ( أيـــام عمـــل ـف

ــية. ــرح أو الرتسـ ــراءات الطـ إجـ

اللجنـــة اإلرشافيـــة ـفــي حـــال 

الجهـــة  هـــي  اللجنـــة  كانـــت 

ـــن  ـــم تك ـــال ل ـــة، وفـــي ح التنفيذي

ـــة  ـــي الجه ـــة ه ـــة اإلرشافي اللجن

ــؤول  ــون المسـ ــة فيكـ التنفيذيـ

ــي أو  ــاز المعـ ــر الجهـ يـ األول وز

مـــن ـفــي حكمـــه، أو مجلـــس 

ـفــي  المعـــي  الجهـــاز  إدارة 

ــه  ــاز المعـــي لـ ــال كان الجهـ حـ

إدارة. مجلـــس 

الجهاز المعي

كل وزارة أو جهـــاز حكومـــي أو 

هيئـــة أو مؤسســـة عامـــة أو 

ــاز ذي شـــخصية معنويـــة  جهـــ

ـــة  ـــلة أو مصلح ـــة مستقــ عامــ

ــص  ــروع تخصيـ ــة بمشـــ معنيـــ

النظـــام،  ألحـــكام  خاضـــع 

ويشـــمل ذلـــك الـــرشكات الـــي 

ـــي  تخضـــع عقـــود التخصيـــص ال

ــام. ــا للنظـ تربمهـ

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

ترتيـــب تعاقـــدي مرتبـــط بالبنيـــة التحتّيـــة أو 

الخدمـــة العامـــة، ينتـــج عنـــه عاقـــة بـــن 

الحكومـــة والطـــرف الخـــاص، وتتوافـــر فيـــه 

العنـــارص اآلتيـــة:

أن تكون مدته )خمس( سنوات فأكرث.	 

أن يـــؤدي الطــــرف الخاص بموجـــــبه أعمااًل 	 

تشمـــــل اثنيــــن أو أكـــرث ممـــا يأتـــي: تصميـــم 

أو  إدارتهـــا  أو  تشـــــييدها  أو  األصـــول 

ـــا، ســـواًء  تشـــغيلها أو صيانتهـــا أو تمويلهــ

ـــة أم  ـــة للحكوم ـــول مملوك ـــت األصــ أكان

للطـــرف الخـــاص أم لكليهمـــا.

ــر 	  ــي للمخاطـ ــع نوعـــي وكمـ يـ ــود توز وجـ

ــاص. ــرف الخـ ــة والطـ ــن الحكومـ بـ

يكـــون المقابـــل المـــايل الـــذي يســـتحقه 	 

الطـــرف الخـــاص أو يلـــزم بـــه بموجـــب 

ــكل  ــًا بشـ ــدي؛ مبنيـ ــب التعاقـ ــذا الرتتيـ هـ

ـــذ  ـــه فـــي تنفي ـــتوى أدائ ـــىل مس ـــاس ع أس

ــه. ــندة إليـ ــات المسـ االلزامـ

فريق العمل

فريــــــــق عمـــل اللجنــــــــة 

الجـهـــــة  أو  اإلشـرافيــــــــة 

كاهـــــــما  أو  التنفيذيـــــــة 

الســـياق. حســـب 

مرشوع التخصيص

مـشــــــــروع شـراكــــــة بيـــــن 

ــام والخــــاص،  القطاعـــن العـ

أو مشـــــروع نقـــل ملكيـــــة 

ـــًقا  ـــما وفـ ـــول، أو كـاهـ أصـــ

للســـياق.
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الدليل العميل للتخصيص

1.  تعرف عىل التخصيص

نقل تشغيل تشييد 
Build

Build

Build

Design

Design

Design

Design

Design

Design

Build

Build

Build

Build

Build

Construct

Maintain

Maintain

Maintain

Operate

Operate

Operate

Finance

Finance

Finance

Finance

Manage

Operate

Transfer

Operate

Operate

Operate Own

Own

Transfer
)BOT(

)BOO(تشغيل تمّلك تشييد 

)BOOT(نقل  تشغيل تمّلك تشييد 

)DBO(تشغيل تشييد تصميم 

)DBM(صيانة تشييد   تصميم

)DBFM(صيانة تمويل تشييد  تصميم 

)DBFO(تشغيل تمويل تشييد  تصميم 

)DBFOM(صيانة تشغيل  تمويل تشييد  تصميم 

)DCMF(تمويل  إدارة تشييد  تصميم 

)ROO(تشغيل  تمّلك إعادة تأهيل 

RehabilitateOwn

ماهي أساليب الرشاكة بن القطاعن العام والخاص؟
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2021 لاطاع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطي للتخصيص

الدليل العميل للتخصيص

4.1

1.  تعرف عىل التخصيص

من هي الجهات المشاركة في مشاريع 
التخصيص؟ وماهي أدوارها؟

الجهة
المختصة

وزارة
المــاليـــة

الجهة 
التنفيذيــــة

فريــق
العــمــل

هيئة كفاءة اإلنفاق
والمرشوعات

الحكومية

هيئة المحتوى 
المحي والمشرتيات 

الحكومية

وزارة 
االستثمار

اللجنة 
اإلرشافــية

االستشارين

اللجنة 
التوجيهـــية

المركز الوطي 
للتخصيص

منـح الموافقـات المطلوبـة نظامًا لمـرشوع التخصيص وفـق الحدود 

المنصـوص عليهـا في القواعـد المنظمة.

إىل  الرفـع  قبـل  مسـبق  كمتطلـب  التخصيـص  لمـرشوع  نظامـًا  المطلوبـة  الموافقـات  منـح 

الجهـة المختصـة للموافقـة، عىل سـبيل المثـال ال الحر، الموضوعـات ذات العاقـة بالجوانب 

المرتبطـة بااللزامـات الماليـة والتكاليـف المرتتبـة بموجـب مـرشوع التخصيـص، وتقديـم الدعم 

المـايل واالئتمانـي للمـرشوع.

ملكيـة مـرشوع التخصيـص خـال كافـة مراحلـه، وتـويل األعمـال التنفيذيـة المرتبطـة بدراسـة 

مـرشوع التخصيـص، وتحضـريه وطرحه، وترسـيته، وتوقيع العقـد، ومتابعـة وزارة المالية والجهة 

المختصـة لغايـات الحصـول عـىل الموافقـات المطلوبـة نظامـًا لمـرشوع التخصيص.

ـــه، والعمـــل وفـــق  ـــة المرتبطـــة بمـــرشوع التخصيـــص فـــي كافـــة مراحل تـــويل األعمـــال التنفيذي

ـــة. ـــة التوجيهيـــة والجهـــة التنفيذي توجيهـــات اللجن

مراجعـة دراسـة االحتيـاج لمـرشوع التخصيـص، وتقديـم التوصيـات بشـأن مـا إذا كانـت الدراسـة 

تقـّدم مـربرات كافيـة تسـّوغ تنفيـذ المـرشوع.

تقديـم الدعـم الفـي واالستشـاري للجهـة التنفيذيـة والعمـل معهـا فيمـا يرتبـط بمتطلبـات 

التخصيـص. المحـي ـفي مشـاريع  المحتـوى 

بمشـاريع  المرتبطـة  االسـتثمار  فـرص  بتسـويق  يتعلـق  فيمـا  التنفيذيـة  الجهـة  مـع  العمـل 

. لتخصيـص ا

هـي الجهـة التنفيذيـة بشـأن كافـة مشـاريع التخصيص ـفي القطاع )باسـتثناء مهمـات محددة 

مسـندة للجهـاز المعـي(. وللجنـة اإلرشافية تفويـض صاحياتهـا إىل: 1- الجهاز المعـي )الجهاز 

الحكومـي المعـي بمـرشوع التخصيـص(؛ 2- فريـق عمل اللجنـة اإلرشافية.

ـــؤون  ـــل فـــي الش ـــق العم ـــم لفري ـــم الدع ـــون تقدي ـــة، ويتول ـــة التنفيذي ـــل الجه ـــن قب ـــم م ـــم تعيينه ت
ــاريع  ــرح مشـ ــري وطـ ــة وتحضـ ــة بدراسـ ــر ذا صلـ ــال آخـ ــي أي مجـ ــة وـف ــة والقانونيـ ــة والفنيـ الماليـ

التخصيـــص.

الرقابـة واإلرشاف المبـارش عىل مشـاريع التخصيص وأنشـطة فريق العمـل وتوجيهها، والعمل 

كحلقـة وصل بن فريـق العمل والجهـة التنفيذية.

التخصيـص، ويشـارك ـفي األعمـال  الفـي واالستشـاري لمـرشوع  الدعـم  يقـدم  للتمـز  مركـز 

اللجنـة التوجيهيـة وفريـق  واألنشـطة المرتبطـة بمـرشوع التخصيـص مـن خـال ممثليـه ـفي 

العمـل.

)مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، 

مجلس إدارة المركز ، اللجنة اإلرشافية، 

وزارة المالية(

إطــــار 
الحوكمــــة
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5.1

ماهي مراحل تنفيذ مشاريع التخصيص ؟ 

إعداد دراسة 
الحتيـــاج

دراسـة  علـى  العمـــل 
لمشــــروع  االحتيــــاج 

التخصيص.

الفنيـــــة  الجــــوانــــب  دراســــة 
وإعـداد  والنظاميــــة  والماليـــة 
التخصيــــص  مشــــروع  وثيقــــة 

وخطــة الطرح.

رأي  استطــاع  في  المشاركـــة 
 )Market Sounding( الســـــوق 

حسب االنطباق.

الرغبة  إبـــداء  مرحـــلة  إطاق 
المسبــــق  والتأهــــيـل   )EOI(
 )RFP( العروض  وتقديم   )RFQ(

والرتسية. 

الرغبة  إبداء  وثيقـــة  تقـــديم 
ووثيقــة  المؤهـات  ووثيقـــة 

العروض.

وتوقيــع   التجـــاري  اإلقفــال 
العقد مع المتنافس الفائز.

توقيـــــع عـقـــــد
مرشوع التخصيص.

إنهاء إجـــــراءات
اإلغـــاق المايل.

تنفــــيذ العـقــد.

اإلغــــــاق  إجــراءات  إنهـــاء 
لعكس  تعديات  وأي  المايل 

رشوط التمويل النهائية.

تنفـيــــــذ  خـطـــــة  إعـــــداد 
ومراقــبـة  ومتابعــة  العـقــد 

مراحـــل تنفيـــذه.

إعـــداد وثيقــــة
المرشوع

الطـــرح
 والرتســــــية

اإلغــاق
التجــــــاري

اإلغــــاق
المـــــالـــي

إدارة
العـــقـــــد

القطاع العام 

القطاع الخاص 

مسار رحلــة 
التخصيـــص

0103040506 02

1.  تعرف عىل التخصيص

موافقة هيئة كفاءة االنفاق 
والمرشوعات الحكومية

موافقة الجهة 
المختصة

موافقة الجهة 
المختصة

https://www.ncp.gov.sa/ar/pages/home.aspx


2425 لاطاع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطي للتخصيص

الدليل العميل للتخصيص

أيــن يتم اإلعان عن طرح المرشوع؟ 

1.  تعرف عىل التخصيص

كيف يمكن للقطاع الخاص المشاركة في مشاريع التخصيص؟

التقـديــم عىل فرصـة متاحــة

ـــات  ـــال القطاع ـــن خ ـــتمر م ـــكل مس ـــا بش ـــم طرحه ـــي يت ـــة ال ـــص والرشاك ـــرص التخصي ـــىل ف ـــم ع ـــاركة بالتقدي المش
ـــة. ـــرى ذات العاق ـــات األخ ـــص والجه ـــي للتخصي ـــز الوط ـــص والمرك ـــتهدفة بالتخصي المس

ـــىل  ـــم ع ـــار التقدي ـــاب 2 )مس ـــل للب ـــة: انتق ـــرص المطروح ـــىل الف ـــم ع ـــال التقدي ـــن خ ـــص م ـــة التخصي ـــدء رحل لب
ـــة(  ـــة مطروح فرص

مسـارات رحلتـك
6.1

تقديم مستـند 
إبداء الرغــبــة

تسليم وثيقة 
المؤهات

تقديم العروض 
الفنية والمالية

اإلغاق التجاري 
)توقيع العقد(

إنهاء إجراءات
اإلغاق المايل

إدارة 
العــقــــد

01

020406

0305

اطلع عىل 
الصفحـــة

اطلع عىل 
الصفحـــة

لبـــدء رحلـــة التخصيـــص مـــن خـــال ابتـــكار فكـــرة مـــرشوع تخصيـــص: انتقـــل للبـــاب 3 )مســـار ابتـــكار مـــرشوع 
تخصيـــص »العـــروض التلقائيـــة«( 

التقـــدم بعـــرض تلقائـــي بشـــأن مـــرشوع تخصيـــص مقـــرتح يتضمـــن حلـــواًل مبتكـــرة وإبداعيـــة لمعالجـــة فجـــوات 
البـــى التحتيـــة أو الخدمـــات العامـــة لتحســـينها ورفـــع كفائتهـــا وجودتهـــا.

42 26

إعداد الدراسة 
التفصيلية لفكرة 

مرشوع تخصيص

تقديم العروض 
للجهـة التنفيذية 

للمـوافـقــــة 
والدراســة

التقديم عىل فرصة 
التخصيص )إبداء 

الرغبة(

تسليم وثيقة 
المؤهات

تقديم العروض 
الفنية والمالية

اإلغاق التجاري 
)توقيع العقد(

إنهاء إجراءات
اإلغاق المايل

إدارة 
العــقــــد

01

0204

08

07

06

0305

02 01

أهم قنوات اإلعان عن طرح المرشوع ووثائق مراحله:

المـوقــع اإللكتـــروني للجهة 
التنفيذيـــة والمركــز الوطـــي 

للتخصيـــص. 

وســـائل إعـــــام 
محليــة ودوليــــة.

حســابــات التواصل الجتمــاعي 
للجهة التنفيذية والمركز الوطي 

للتخصيص.

010203

ابتكار مرشوع تخصيص
)العروض التلقائية(
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ثانًيا:

مسار التقديم عىل فرصة 
مطروحة

02
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1.2

إطـــاق طلـــب 
إبــداء الرغبـــــة

مؤتــمــــــــر 
المستثمرين

إعان قائمـة 
المهتميـــن 
بالمنافســة

استام الردود 
بإبــداء الرغبة

يمكنك البـدء بتحضـري 
مستنـــد إبداء الرغبـة 
حـســـب المتطلبــــات 
المذكورة في الطلب، 

ومن ثم تسليمــــه.

في حــال عقد مؤتمر 
للمستثمرين، يمكنك 

الحضور وإرسال جميع 
تساؤالتك ليتم اإلجابة 

عليها. 

7-14 يوم عىل األقل

يتــــم إعــــــان قائمـة 
المشاركيــن المهتمن 
بالمنافسة في الموقع 
اإللكـــرتونـي للجهــــة 
التنفيــذيـة والمــركـــز 

الوطي للتخصيص.

تسـليم  مـن  تحقـق 
الرغبـة  إبـداء  مسـتند 
المـدة  انتهـــاء  قبـل 
الستقــبال  الزمنيــــة 

ركات. المشـا

ماهي أبرز خطوات مرحلة إبداء الرغبة؟ 

عنـد طـرح مـرشوع تخصيـص مـن قبـل الجهـات الحكوميـة، فـإن الخطـوة 
األوىل لـك هـي التقديـم عـىل تلـك الفرصـة من خال المشـاركة ـفي مرحلة 
إبـداء الرغبـة، إن وجـدت. وـفي حـال تـم طـرح المـرشوع مـن خـال مرحلـة 
التأهيـل المسـبق مبـارشة، فيمكنك البدء مـن خال المشـاركة في الفرصة 

عـن طريـق تقديـم وثيقـة المؤهـات. 

تقديــم طلـــب 
إبــداء الرغبـــة

ـــة ، ســـيتم  ـــداء الرغب ـــة إب ـــم طـــرح المـــرشوع مـــن خـــال مرحل فـــي حـــال ت
ـــم  ـــدوا رغبته ـــن أب ـــتثمرين الذي ـــات للمس ـــم المؤه ـــب تقدي ـــال طل إرس

ـــة. فـــي المنافس

تذكــــــر!

01
0204

03

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة
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2.2

بعـد مـرور المـدة الازمة، سـيتم إطـاق طلب تقديـم المؤهـات، وذلك بعد 
توقيـع اتفاقيـة عـدم إفصـاح معلومات المـرشوع من كل مـن المتقدمن.

إطــــاق طـلــــب 
تقديم المؤهات

مؤتــمــــــــر 
المستثمرين

إعــان قـائمــة 
المتنافســــني 
المؤهــــليــــن 

لتقديم عروض

اســتام وثيقة 
المــــؤهــــات

يمكنك البدء بتحضـــري 
وثيقة المؤهات حسب 
المتطلبـــات المذكورة 
في الطلــب، ومــــن ثم 

تسليمها.

في حــال عقد مؤتمر 
للمستثمرين، يمكنك 

الحضور وإرسال جميع 
تساؤالتك ليتم اإلجابة 

عليها. 

بعـــد تقــيـيم بيانـــــات 
المؤهــات، يتم إعـــان 
قـائـمـــة المتنــافسن 
المؤهلن في الموقـع 
اإللكــــرتوني للجهــــة 
التنفيذيـــة والمــركــــز 

الوطي للتخصيص.

تحقــق من تســــليم 
وثيقـــة المؤهــــات 
والمستندات الداعمة 
لهــــا قبـــل انتهـــاء 
الـمــــدة الـزمنيـــــة 

الستقبال المشاركات.

ماهي أبرز خطوات مرحلة التأهيل المسبق؟ 

ماهي محتويات وثيقة المؤهات ومتطلباتها؟ 

أثنـاء قيامـك بتحضـري وثيقـة المؤهات، يتم االسـتناد والرجـوع إىل متطلبات المؤهـات الي يتم ذكرها ـفي طلب تقديم 

المؤهـات بحسـب كل مـرشوع. الجـدول التـايل يوضـح المتطلبـات النظاميـة والـي تمثـل الحـد األدنى مـن المعلومات 

الـي يجـب إضافتهـا ـفي كل وثيقة مؤهـات باإلضافـة إىل االختافات بـن كل مرشوع.

√مثال توضيحي لمتطلبات وثيقة المؤهالت بشكل عام*

01  معلومات عامة عن المتقدم والتحالف المتقدم معه إن وجد.

02  الهيكلة اإلدارية والقانونية للمتقدم والوثائق التأسيسية له، بما في ذلك:

التحديد الكامل لألفراد والجهات الي يتألف منها المتقدم.	 

األدوار والمسؤوليات الي يقوم بها كل عضو في التحالف. )إن وجد(.	 

األشخاص أو الجهات الي سُتقدم وثيقة المؤهات.	 

حقوق ملكية األفراد والجهات في التحالف.	 

ضوابط أو رشوط التغيريات في الملكية.	 

الموظفون الذين سيتم تعيينهم لمرشوع التخصيص.	 

دليًا عىل توفر ما يأتي في المتقدم:

خربة ذات صلة بمرشوع التخصيص أو القطاع أو في مشاريع مشابهة.	 

القدرة عىل تنفيذ مرشوع التخصيص.	 

الماءة المالية والقدرة عىل تحمل التكاليف.	 

خربة في مشاريع قابلة للمقارنة اشتملت عىل أهم عنارص مرشوع التخصيص مثل التمويل والتصميم والبناء                    	 
والتملك  والتشغيل والصيانة.

القدرة عىل تلبية متطلبات األسهم والتمويل، إن ُوجدت.	 

خربة سابقة في تطوير المشاريع والنجاح واالبتكار فيها، ومعالجة آثارها االجتماعية والبيئية.	 

خربة في تطوير القوى العاملة وتعزيزها، ونقل التقنية والقدرات، وتعزيز المحتوى المحي.	 

فهم خدمات القطاع العام واحتياجات مرشوع التخصيص والقدرة عىل التفاعل والعمل مع جهات القطاع العام.	 

خطاب يتم تسليمه مع الوثيقة ويحتوي عىل:

تعهد المتنافسن المؤهلن بااللزام بإجراءات طلب تقديم المؤهات وطلب تقديم العروض.	 

بيان بدقة وصحة وثيقة المؤهات.	 

إقرار بأن التكاليف الي يتكبدها المتقدمون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهات لن تتحملها الحكومة.	 

التعهد بعدم التواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، وأي من ممارسات الفساد األخرى.	 

التأهـــيل 
المسبــق

ـــة االســـتيضاحات  ـــب اســـتيضاح لتســـاؤالتك حـــول المـــرشوع، بحســـب آلي ـــك إرســـال طل يمكن
ـــم المؤهـــات. ـــب تقدي ـــم تحديدهـــا فـــي وثيقـــة طل ـــي يت ـــة ال والمـــدة الزمني

* توضح المادة 75 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص متطلبات وثيقة المؤهات بشكل مفصل.تذكــــــر!

بعد تسليمك وثيقة المؤهات، ستقوم لجنة التأهيل بدراسة بيانات المؤهات، وتقييمها، 
وتحديد المؤهلني، وإعان قائمة المؤهلني.

> 28 يوم
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3.2

ـــم  ـــب تقدي ـــة طل ـــدار وثيق ـــم إص ـــة يت ـــدة الازم ـــرور الم ـــد م  بع
العـــروض للمتنافســـن المؤهلـــن.

إطـــــاق طلب 
تقديم العروض

مؤتــمــــــــر 
المستثمرين

الجولـة النهائيـة 
لتقـديـم العـرض 
BAFO األفضــــل

اســتام وثيقة 
العرض

إعان القائمة 
المختـصــــــرة 
للمتنافســـني 

يمكنـــك البـــدء بتحضـــري 
وثيقـــة العـــرض حســـب 
المتطلبـــات المذكـــورة 
ـفــي الطلـــب، ومـــن ثـــم 

ــليمها. تسـ

في حال عقد مؤتمـر 
للمستثمرين، يمكنك 

الحضور وإرسال جميع 
تساؤالتك ليتم اإلجابة 

عليها.

ـفي حــــال القيـام بجولـة 
العـرض  لتقديـم  نهائيـــة 
األفضـل، سـيتم التواصـل 
عـــرض  لتقديـــم  معـــك 

أفضـل. نهائـي 

تحقق من تسليم وثيقة 
العــــرض والمســتندات 
الداعمة لها قبل انتهاء 
المدة الزمنية الستقبال 

المشاركات.

بعد تقييم العروض، يتـــم 
إعــان نتائــج المنافســـة 
في الموقــع اإللكـرتوني 
للجهة التنفيذية والمركز 

الوطي للتخصيص.

ماهي محتويات وثيقة العــرض ؟ ماهي أبرز خطوات مرحلة تقديم العروض ؟

أثنـاء قيامـك بتحضـري وثيقـة العـرض، يتـم االسـتناد والرجـوع إىل المتطلبـات الـي يتـم ذكرها في طلـب تقديم 
العـروض بحسـب كل مـرشوع. الجـدول التـايل يوضـح المتطلبـات النظاميـة والـي تمثـل الحـد األدنـى مـن 

المعلومـات الـي يجـب إضافتهـا ـفي وثيقـة العـرض باإلضافـة إىل االختافـات بـن كل مـرشوع.

تقـديم العـروض 
الفنية والمالية

حـــول  لتســـاؤالتك  اســـتيضاح  طلـــب  إرســـال  يمكنـــك 
ــة  ــتيضاحات والمـــدة الزمنيـ ــة االسـ المـــرشوع، بحســـب آليـ
الـــي يتـــم تحديدهـــا ـفــي وثيقـــة طلـــب تقديـــم العـــروض.

تذكــــــر!

*  توضح المادة 82 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات وثيقة العرض.

0204

03 01

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة

اإلغاق المايلاإلغاق التجاريالرتسيةتقديم العروض الفنية والماليةالتأهيل المسبقتقديم طلب إبداء الرغبة

√مثال توضيحي لمتطلبات وثيقة العرض بشكل عام*

عرض في مقدم في مظروف منفصل ومختوم مع اسم مقدم العرض ومسمى العرض الفي.  01

عرض مايل مقدم في مظروف منفصل ومختوم مع اسم مقدم العرض ومسمى العرض المايل.  02

إقرار بأن تقييم العرض قد يتأثر نتيجة ألي مما يأتي:  03
عدم االلزام الكي أو الجزئي بطلب تقديم العروض.  •

إبداء تحفظات أو رشوط أو تعليقات أو مؤهات أخرى في العطاءات أو في طلب تقديم العروض.  •

إقرار بجواز إضافة التعهدات المقدمة من المتنافس في إطار عملية تقديم العروض بما في ذلك أي وثائق تختص بالعرض يتلقاها   04
فريق العمل، وعّدها جزء من االلزامات التعاقدية في المرشوع.

إقرار بأنه لم يطرأ تغيري في تشكيل المتنافس وال في الهيكل التنظيمي لنشاطه وأنه ما زال عىل وضعه كمتنافس  مدرج بقائمة   05
المؤهلن، وفي حال طرأ تغري عىل ذلك يتم توضيح التغيري وتفاصيله وتزويد المستندات المتعلقة به.

إثبات أن المتنافس أو الجهات التابعة له تتمتع بوضع قانوني صحيح في بلد التأسيس.  06

خطاب مرفق بالعرض متضمن عىل:  07
تعهد بااللزام بعملية طلب تقديم العروض، وتعهد بعدم إبداء أي تعليقات أو مقرتحات إال بموجب اإلجراء المحدد في طلب تقديم 	 

العروض.
التعهدات والضمانات حول صحة وسامة مستندات وثيقة العرض.	 
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ماذا بعد تسليم المتنافسن للعــروض؟
ماهي معايري تقييم العروض الفنية؟ 

يتم فتــح 
العــروض 

من قبــل لجنـــة 
مختصـــة بفتــح 

العروض.

للجــان المختصــة 
بالتقييـــم الفـي 

والمــايل.  

1. فحـص العــروض 
الفنية والتحقق من 

اكتمالها.

2.تقييــم العــروض 
الفنيــة بنـــاًء عىل 
المعايري المحــددة.

1. فحص العــروض 
الماليــــة ألصحـــاب 
العــــروض الفنيـــة 
المجتازة، والتحقـق 

من اكتمالها.

2. تقييـم العــروض 
المالية بنــــاًء عىل 
المعايري المحــددة.

1 - سيتم إشعارك بـ:

أن جوالت االستيضاح قد 
انتهت.

أن الجــولة النهـــائيــة 
هــي الفرصــة لتقديــم 
العـــــرض النهــــائــــي 

األفضــــل.

أنــه سيتــــم استبـعــاد 
صــــاحــــب العــــــــرض 
المشمــــول بالجـــولــة 
النهائيـــة إذا لم ُيشـارك 

فيها.

أنه تم تحديـد وإرفــــاق 
المكان والتاريخ والوقت 

النهائي لتقديم العرض 
النهائي األفضل.

2 - يتم تسليــم العــرض 
النهــائي األفضـــل بناًء 

عىل المتطلبات.

3 - تقــوم لجنــة تـقييم 
العروض الماليـة بفحص 

وتقييم العروض.

يتم رفــع 
العــروض 

تـقــوم لجنـــة 
تقييم العروض 

الفنية بـ

تـقـوم لجنــــة 
تقييم العروض 

المالية بـ

 في حـــال قيــام 
الجهة الحكومية 
بجـــولــة نهائيــة 
لتحديــد صـاحـــب 
العــرض األفضـل 

BAFO

√مثال عام توضيحي لمعايري تقييم العروض الفنية بحسب المتطلبات النظامية*

إمكانيات المتنافس وقدرته عىل تنفيذ مرشوع التخصيص.   01

التعديات المقرتحة من المتنافس عىل مسودات العقود.  02

الجدول الزمي لتنفيذ المرشوع.  03

خطة إدارة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.  04

أنظمة إدارة المصاريف والجودة واألداء.  05

إدارة المخاطر واإلجراءات المتبعة لتقليلها.  06

القدرة عىل توفري العمالة والمعدات والمواد والتخطيط االسرتاتيجي لذلك.  07

ير. العاقات العامة ونظم االتصاالت وخطة رفع التقار  08

نظام االلزام بالمتطلبات النظامية.  09

المواصفات والرسومات وأي مخططات للمرشوع والموقع.  10

تحديد المواد الي سُتستخدم في المرشوع ومصادر توريدها.  11

الحلول التقنية المقرتحة، واالبتكار فيها وتواؤمها مع األنظمة القائمة.  12

قيمة المقرتحات البديلة المقدمة من المتنافس.  13

تسلسل اإلنشاء ومراحله واالختبارات عليه، وبدء التشغيل، والمسار الحرج.  14

وسائل تقليل آثار اإلنشاء )مثل: المرور، والعمل مع ذوي العاقة، والبيئة(.  15

خطة إدارة القوى العاملة والمهارات والتدريب.  16

آلية ضمان الجودة والكفاءة وااللزام بالمتطلبات التشغيلية.  17

إجراءات إدارة المشاكل التشغيلية.  18

أنظمة األمن والسامة.  19

آليات التوظيف والتعاقد مع الموظفن والعمال.  20

نظم الصيانة الدورية ودورة حياة المرشوع.  21

توفري مواد الصيانة واإلمدادات.  22

إجراءات االستدامة قصرية وطويلة المدى.  23

خطة تجديد واستبدال األصول الرأسمالية.  24

نظم تقليل االنقطاع التشغيي.  25

برنامج التسليم.  26

* توضح المادة 89 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص العنارص الي يتم مراعاتها أثناء تقييم العروض الفنية.

يتـم تقييـم العـروض الفنيـة بنـاًء عىل المعايـري الي تم تحديدها وذكرها مسـبقًا ـفي وثيقة طلـب تقديم العروض 
بحسب كل مرشوع.

0102030405

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة

اإلغاق المايلاإلغاق التجاريالرتسيةتقديم العروض الفنية والماليةالتأهيل المسبقتقديم طلب إبداء الرغبة
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ماهي معايري تقييم العروض المالية ؟

√مثال عام توضيحي لمعايري تقييم العروض المالية بحسب المتطلبات النظامية*

القدرة المالية لتنفيذ المرشوع.  01

تفاصيل المقابل المايل أو تفاصيل نسبة اإليرادات.  02

كشوف التسعري وتفاصيل التكاليف.  03

نموذج التمويل وافرتاضاته والمتغريات المحتملة في االفرتاضات المستخدمة ونتائج تلك التغريات.  04

جدوى خطة التمويل بما فيها التدفق النقدي وتحليل معدل تغطية ديون الخدمات.  05

جدول الكميات.  06

صافي القيمة الحالية، ومقرتح القيمة مقابل المال.  07

جدول توقيع العقد واإلغاق المايل.  08

خطة إدارة المخاطر المالية.  09

كفاية الضمان ومعلوماته.  10

تفاصيل العرض وضمان التنفيذ وكفايته.  11

رشوط وأحكام التمويل.  12

تفاصيل التأمن ومتغرياته.  13

تفاصيل الدعم البنكي بما في ذلك خطاب االلزام واسرتاتيجية الهيكلة وخطة التمويل.  14

* توضح المادة 92 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص العنارص الي يتم مراعاتها أثناء تقييم العروض المالية.

بعد االنتهــــاء من مراحل تقييم العــروض، 
والجــولة النهائيـــة لتحديد صـاحب العـرض 
األفضل، يتم إعان نتائج القائمة المخترة 

للمتنافســــن.

2.4

ماهي أبرز خطوات مرحلة الرتسية؟

 الرتســـية المفاوضات النهائية

ــك ومــن  ــد الضمــان المقــدم من ــب تمدي ســيتم طل
ــر. ــزم األم ــي إن ل ــرض االحتياط ــب الع صاح

المفاوضــات  متطلبــات  حــول  معــك  التواصــل 
المفاوضــات،  وآليــة  ووقــت  ومــكان  النهائيــة، 

الزمــي. والجــدول 

النهائيــة إىل مقــدم  إرســال ســجل المفاوضــات 
العــرض ليوقعــه خــال )10( أيــام.

بعــد االنتهــاء مــن المفاوضــات النهائيــة، يتــم الســري 
ــاب  ــليم خط ــال تس ــن خ ــك م ــية وذل ــراءات الرتس بإج

ــز. ــس الفائ ــية للمتناف الرتس

*الرتســية مرشوطــة بالحصــول عــىل الموافقــات الازمــة 
مــن الجهــات المختصــة وفــق األحــكام النظاميــة المعمــول 

بهــا.

الرتســيـة

01

02

03

يتـم تقييـم العـروض الماليـة بنـاًء عـىل المعايـري الـي تـم تحديدهـا وذكرهـا مسـبقًا ـفي وثيقـة طلـب تقديـم 
العـروض بحسـب كل مـرشوع.

0102

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة

اإلغاق المايلاإلغاق التجاريالرتسيةتقديم العروض الفنية والماليةالتأهيل المسبقتقديم طلب إبداء الرغبة

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة

اإلغاق المايلاإلغاق التجاريالرتسيةتقديم العروض الفنية والماليةالتأهيل المسبقتقديم طلب إبداء الرغبة
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عند االنتهاء من النقاط أعاه، يتم توقيع عقد التخصيص مع المتنافس الفائز ويتم اإلعان عن اإلقفال التجاري للمرشوع.

6.2

في هذه المرحلة يتم:

التحقـق مـن العمـل عىل إنهـاء إجراءات اإلغاق المـايل بما في ذلك أي تعديـات عىل النموذج 

المـايل، والتغيريات عىل االتفاقية أو ماحقهـا لعكس رشوط التمويل النهائية. 

ـفي حالـة نقـل ملكيـة األصـول، يسـتمر العمـل بعـد توقيـع العقـد عـىل اسـتام متحصـات بيع 

األصـول كمرحلـة أخـرية، وباكتمـال الدفعـات تنتهـي عمليـة نقـل ملكيـة األصـول.

√مثال توضيحي للنقاط اليت يجب التحقق منها*

01  تمكن أطراف العقد من توقيع اتفاقية مرشوع التخصيص )في حال لم يؤسس المتنافس الفائز رشكة مرشوع التخصيص 
فيوقع االتفاقية عىل أن ُتحال الحقوق وااللزامات التعاقدية إىل رشكة مرشوع التخصيص عند إنشائها كرشط لرسيان 

االتفاقية(.

إعداد بروتوكول لإلغاق المايل والتجاري )يحدد الرشوط المسبقة لرسيان العقد والوصول إىل اإلغاق المايل والتجاري(.  02

إنهاء إعداد وثائق مرشوع التخصيص وإكمالها.  03

04  تحديد تاريخ ومكان توقيع وثائق مرشوع التخصيص والتنسيق مع المتنافس الفائز الذي ُرّس عليه المرشوع.

05  البدء بتنفيذ مرشوع التخصيص واستيفاء الرشوط المسبقة مثل إصدار سند األداء وتحرير المتنافس االحتياطي.

تفاصيل التأمن ومتغرياته.  06

تفاصيل الدعم البنكي بما في ذلك خطاب االلزام واسرتاتيجية الهيكلة وخطة التمويل.  07

5.2

بعـد المفاوضـات النهائيـة والرتسـية، وعنـد الوصول لمرحلـة اإلغاق التجـاري، يتم 
التحقـق مـن التايل:

اإلغالق المايلاإلغالق التجاري

* توضح المادة 103 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص الرشوط المسبقة للمرشوع والنقاط الي يجب استيفاءها.

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة

اإلغاق المايلاإلغاق التجاريالرتسيةتقديم العروض الفنية والماليةالتأهيل المسبقتقديم طلب إبداء الرغبة

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة

اإلغاق المايلاإلغاق التجاريالرتسيةتقديم العروض الفنية والماليةالتأهيل المسبقتقديم طلب إبداء الرغبة
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7.2

تنفيــذ العـقــد

في هذه المرحلة يتم:

البـدء بتنفيـذ المـرشوع وفـق العقـد وااللزامـات التعاقديـة، مـع االلـزام 
بمسـتويات الجـودة المحـددة ـفي العقـد. 

2.8

إدارة العـقـــــد 

√مثال توضيحي ألبرز مهام مرحلة إدارة العقد*

01  توفري كافة المعلومات والوثـائق والتقـارير للجهات الرقابية لممارسة رقابتها عىل تنفيذ العقد.

تمكن الجهات الرقابية من إجراء أي جوالت تفقديـة أو تفتيشية خال مراحل تنفيذ العقد.  02

التأكد من تنفيذ العقد وفق االلزامات التعاقدية.  03

الرفع بتقارير دورية حول سري المرشوع وفق الخطة.  04

05  الرفع بتقارير دوريـة تتضمن جميع التدفقات النقدية المبارشة والمتوقعه من المرشوع.

متابعة مراحل تنفيذ العقد وخطواته.  06

التحقق مـن مستويات الجودة المحددة في العقد وجداولها الزمنية المحددة بالتنفيذ.  07

يقوم القطاع الخاص وأي جهـات أخرى ذات عاقة بتنفيذ أي قرارات صادرة من الجهة المختصة )مجلس الوزراء - مجلس   08
اإلدارة – اللجنة اإلرشافية(.

ما هي أبرز المهام المطلوبة خال مرحلة إدارة العقد؟

بعد مرور المدة المحددة لتنفيذ عقد مرشوع التخصيص، هناك مسارين:

ـــال  ـــده فـــي ح ـــد أو تجدي ـــد العق ـــن تمدي يمك
ـــب. ـــار الطل ـــوغات وآث ـــربرات ومس ـــود م وج

ينتهـــي عقـــد الرشاكـــة بعـــد انتهـــاء مدتـــه 
بحســـب األحـــكام المتعلقـــة بنهايـــة العقـــد 

والمتضمنـــة فيـــه.

2 - انتهــاء العـقــد1 -  تمديد العقد أو تجديده

*توضح المادة 127 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص مهام إدارة العقد. 

√مثال توضيحي ألحكام العقد بحد أدنى*

أحكام ملكية أصول المرشوع.   01

حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به..  02

الزامات األطراف المتعلقة بتسليم واستام موقع المرشوع.  03

أحكام نقل الملكية في نهاية المرشوع )إن وجدت(.  04

المواصفات والمعايري الي يتعن توفرها في أصول المرشوع عند نهاية عقد الرشاكة.  05

توزيع المسؤولية عن تكلفة وتنفيذ أي متطلبات للتسليم.  06

التعويض الواجب دفعه للطرف الخاص )إن ُوجد(.  07

حالة األصول وقت إنهاء عقد الرشاكة بن القطاعن العام والخاص وتقييمها من قبل استشاري مستقل وفًقا لما هو   08
منصوص عليه في عقد الرشاكة بن القطاعن العام والخاص.

*توضح المادة 130 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص أحكام العقد.

2. مسار التقديم عىل فرصة مطروحة

اإلغاق المايلاإلغاق التجاريالرتسيةتقديم العروض الفنية والماليةالتأهيل المسبقتقديم طلب إبداء الرغبة

ماذا بعد انتهاء مدة العقد؟

https://www.ncp.gov.sa/ar/pages/home.aspx
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ثالثًا:

03

مسار ابتكار مرشوع 
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https://www.ncp.gov.sa/ar/pages/home.aspx


4445 لاطاع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطي للتخصيص

الدليل العميل للتخصيص

لديك فكرة مبتكرة وإبداعية لمرشوع تخصيص؟	 

لديك حًا لمشاكل البى التحتية أو الخدمات العامة؟	 

يمكنـك تقديـم عـرض للجهـة التنفيذيـة حـول مـرشوع تخصيـص مقـرتح لـم يتـم إدراجه من 

قبل، ويسـمى بــ )العـرض التلقائي(.

تسعى الحكومة من خال استقبال العروض التلقائية إىل:

تحقيـــق أهـــداف 	 
التخصيـــص.

إيجـــاد الحلـــول واألفـــكار 	 
واإلبـداعيـــــة  المبتكــــرة 
ــى  ــوات البـ ــة فجـ لمعالجـ
الخـدمــــات  أو  التحـتيــــة 
العامـــة أو تحســـينها ورفـــع 

وجودتهـــا.  كفاءتهـــا 

الخـــاص 	  القطـــاع  تحفـــز 
لتقديـــم الحلـــول الفنيـــة 
ـــم  وإعـــداد الدراســـات وتقدي
لتحـقـيـــــق  المـبــــــادرات 
التنمــويـــــة  الجـــــــدوى 
لمعــــالجة  واالقتصــاديــة
التحتيـــة  البـــى  فجـــوات 
أو  العامـــة  الخدمـــات  أو 
تحســـينها ورفـــع كفاءتهـــا 

وجودتهـــا. 

يـــــع 	  مشار عـــدد  يـــادة  ز
التخصـيــــص الـقـابـلـــــــة 
والـدراســــــة  للتطـبيــــق 

والطـــرح.

كيف تتحقق من مناسبة فكرتك للتقديم كعرض تلقائي؟ 

ماهي المعلومات الي يجب عليك تضمينها في العرض التلقائي؟ 

√مثال  توضيحي للرشوط الازمة للعروض التلقائية*

أن يكون العرض التلقائي في القطاعات الي لديها خطط تخصيص.  01

أال يكون إعداد العرض التلقائي تم بناًء عىل طلب من جهة حكومية، أو بمشاركة أو إرشاف أو توجيه منها.  02

أن يتضمن العرض التلقائي حلواًل مبتكرة.  03

أن يحقق العرض التلقائي القيمة مقابل المال إن أمكن.  04

أال يكون مقدم العرض التلقائي جهًة حكوميًة أو موظًفا حكومًيا أو مستشاًرا معّيًنا لتقديم خدمات استشارية متعلقة   05
بمشاريع بى تحتية أو خدمة عامة.

√مثال توضيحي للمعلومات اليت يجب تضمينها في العرض التلقائي*

مسوغات إعطاء العرض التلقائي األولوية في الدراسة والطرح.  01

معلومات تفصيلية عن مقدم العرض وخرباته ومؤهاته.  02

دراسة تفصيلية تعتمد عىل البيانات المالية الحكومية المتاحة للعموم.  03

معلومات تفصيلية عن الحلول واألفكار المبتكرة، بما في ذلك بيان أي حقوق ملكية فكرية أو أرسار تجارية أو أي حقوق   04
أخرى مرتبطة بالعرض.

اآلثار المرتتبة عىل الحكومة بما في ذلك الدعم المايل أو االئتماني المطلوب لمرشوع التخصيص.  05

منح حق استغال حقوق الملكية الفكرية واألرسار التجارية المتعلقة بالعرض التلقائي في حال وافقت الجهة التنفيذية   06
عىل طرح مرشوع التخصيص.

إقرار بأن إعداد العرض التلقائي لم يكن بناًء عىل طلب من جهة حكومية، أو بمشاركة أو إرشاف أو توجيه منها.  07

تحديد للتكاليف المتكبدة إلعداد العرض التلقائي. )للجهة التنفيذية طلب أي مستندات تثبت هذه التكاليف والتفاوض مع   08
مقدم العرض دون أن تكون الجهة التنفيذية ملزمة بالتعويض(٫

بعـد التحقـق مـن مناسـبة فكـرة المـرشوع، يتـم العمـل عىل دراسـتها بشـكل مفصـل اسـتعدادًا لتقديم 

العـرض وتضمـن المعلومـات الكافيـة للجهـة التنفيذيـة لدراسـته والنظـر فيه.

يشرتط أن يتضمن عرضك التلقائي المعلومات الكافية للجهة التنفيذية لدراسته، وتشمل بحد أدنى:

العروض التلقائية

*توضح المادة 135 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص الرشوط الازمة لتقديم العرض التلقائي.

*توضح المادة 136 من الائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعلومات الي يجب تضمينها في العرض التلقائي.

01020304

3. مسار ابتكار مرشوع تخصيص

لمــاذا العــروض التلقــائيـة؟
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كيف ستتحقق الجهة التنفيذية من مناسبة عرضك التلقائي للدراسة؟

المدة الزمنية 

عند دراسة العرض التلقائي والنظر فيه، تتحقق الجهة التنفيذية من:

عند تقديم عرضك، ستقوم الجهة التنفيذية بالرد خال 30 يوم بأحد الخيارين:

ـــي  ـــرض التلقائ ـــتمال الع اش
المتطلبـــات  جميـــع  عـــىل 

المذكـــورة مســـبقًا.

التخصـيــــص  مـشـــروع  أن 
الـعـــــرض  فــي  المقتـــرح 
التلقــائي يعكس العوامـل 
والتوزيع  للسـوق  العاديـــة 

األمثل للمخاطر.

تـوافـــــق الـعـــــرض مـــع 
االسرتاتيجيــــة  األهــــداف 
وخطـــة التخصيـــص للقطـــاع 

وأولوياتـــه.

أن يكــون مــرشوع التخصيص 
العــــــرض  ـفـي  المقتـــــرح 
ــن  ــدرج ضم ــري م ــي غ التلقائ
خطــة التخصيــص للقطــاع. 

مـــرشوع  تكاليـــف  تحمـــل  عـــىل  القـــدرة 
ـــايل  ـــر الم ـــا إذا كان األث ـــرتح وم ـــص المق التخصي
للعـــرض يتوافـــق مـــع أي قيـــود ذات صلـــة 
بالمزانيـــة العامـــة للدولـــة، والقـــدرة عـــىل 

تمويلـــه.

ـــرض  ـــرتح فـــي الع ـــص المق ـــرشوع التخصي ـــو م خل
التلقائـــي مـــن أي مشـــاكل فنيـــة أو ماليـــة أو 
بيئيـــة أو اجتماعيـــة  نظاميـــة أو تنظيميـــة أو 
ــذ  ــم تنفيـ ــا إذا تـ ــة فيمـ ــة للمعاجلـ ــري قابلـ الغـ
مـــرشوع التخصيـــص، وعـــىل أن يتـــم احتســـاب أي 
تكاليـــف لحـــل أي إشـــكاليات قابلـــة للمعالجـــة 

ـفــي تحليـــل القـــدرة عـــىل تحمـــل التكاليـــف.

إشعـــــارك باســـــتامها للعــــرض 	 
ــه. ــر في ــته والنظ ــا فــي دراس ورغبته

ــة 	  ــة بدراسـ ــة الجهـ ــال رغبـ ــي حـ ـف
العـــرض: ســـيتم دراســـته خـــال 90 
يـــوم عمـــل مـــن تاريـــخ اســـتام 

العـــرض.

إعــادة العــرض التلقائــي إليــك دون 	 
فتحــه مــع بيــان بعــدم وجــود رغبــة 
فــي اســتقبال عــروض تلقائيــة فــي 

الوقــت الحــايل.
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مـاذا بــعـد دراســة عرضــك التلقــائي؟

سيتم التواصل معك بأحد الردود التالية:

وـفي حـال لـم توافق الجهـة المختصة عىل المـرشوع المقرتح ـفي عرضك في أي مـن مراحله 
التحضرييـة قبـل إصدار طلب تقديم المؤهات، سـيتم إشـعارك بذلك.

010203
غـري  التلقائـي  العـرض  أن 
جديـــر بمــزيد مـــن النظـر 
والدراسـة، وسـيتم إعـادة 
العـرض  مسـتندات  جميـع 

إليـك. التلقائـي 

التلقائـي  العـرض  كان  إذا 
طلـب  سـيتم  مكتمـل،  غـري 
معلومـــــات ومستنــــدات 

إضافيـة.

إذا كـــان العـرض التلقائـي 
النظـر  مـن  مزيـًدا  يسـتحق 
إشـعارك  سـيتم  والدراسـة، 
بذلـك، وستسـتكمل الجهـة 
دراسـة  إجـراءات  التنفيذيـة 
المـرشوع وتحضـريه وطرحه 
وترسيتــــــه وفـق إجـراءات 
الطـرح والرتسـية المبينة في 
مسـار التقديـم عـىل فرصـة 

مطروحـة.

إذا لـــم يتـــم ترســـية العقـــد عليـــك كنتيجـــة لعمليـــة 
ــادل  ــا يعـ ــك بمـ ــة تعويضـ ــة التنفيذيـ ــرح، للجهـ الطـ
ــا  ــة، الـــي تكبدتهـ التكاليـــف المبـــارشة والمعقولـ
إلعـــداد وتقديـــم العـــرض وتـــم تحديدهـــا مســـبقًا 
ــة أن  ــة التنفيذيـ ــا. وللجهـ ــتندات لهـ ــم المسـ وتقديـ

ــك. ــز بتعويضـ ــس الفائـ ــف المتنافـ تكلـ

تذكــــــر!

3. مسار ابتكار مرشوع تخصيص
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