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تنـويـــــه

ــتندًا  ــد مس ــادي وال يع ــل إرش ــذا الدلي ه
ــد  ــم، وتع ــن أي منه ــاًل ع ــًا وال بدي نظامي
نصوصــه مــواد إرشــادية للقطــاع العــام، 
وال تغــين عــن الرجــوع لنظــام التخصيــص 
والالئحــة 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 

العالقــة.
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1.1

برنامـــج  إطـــالق  تـــم   ،2018 عـــام  ـفــي 
يـــز اقتصـــاد المملكـــة، وتبنـــت  التخصيـــص لتعز
ــرة التخصيـــص  ــات الحكوميـــة فكـ القطاعـ
بشـــغف ممـــا دفعهـــا إىل تحقيـــق تقـــدم 
ــي مبـــادرات التخصيـــص. وتســـعى  كبـــر ـف
ـــد  ـــق المزي ـــة إىل تحقي ـــات الحكومي القطاع
مـــن اإلنجـــازات وتحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة 

المملكـــة 2030 مـــن خـــالل التخصيـــص.

يـــادة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص  وتعـــد ز
ــة  ــة المملكـ ــتهدفات رؤيـ ــم مسـ ــد أهـ أحـ
وذلـــك مـــن خـــالل طـــرح العديـــد مـــن 
الفـــرص االســـتثمارية حيـــث يأتـــي التخصيـــص 
ـــار  ـــم مس ـــزة فـــي رس ـــد األدوات المحف كأح
اقتصـــاد المملكـــة وفقـــًا لرؤيـــة 2030، 
والـــذي  ُيـــرك القطـــاع الخـــاص فـــي توفـــر 
بنيـــة تحتيـــة أو خدمـــة عامـــة عاليـــة الجـــودة 
ـــاء وتشـــغيل أصـــول  ـــل وبن عـــن طريـــق تموي
جديـــدة ُتســـهم ـفــي تحقيـــق األهـــداف 

ــة.  ــة للمملكـ االقتصاديـ

1.  لمحة عامة 

تسـعــــى المملــــكة مـــن 
ـــص  ـــع التخصي ـــالل مشاريـ خ

إىل:

االسـرتاتيجية  األهـداف  تحقيـق  ـفي  المسـاعدة 
العـام،  اإلنفـاق  وترشـيد  الحكوميـة،  للجهـات 
وزيـادة إيـرادات الدولـة، ورفـع كفـاءة االقتصـاد 
لمواجهـة  التنافسـية  قدرتـه  وزيـادة  الوطـين، 
ذات  والدوليـة  اإلقليميـة  والمنافسـة  التحديـات 

التخصيـص. بمشـاريع  الصلـة 

الخــدمات  وجـودة  شموليـــة  مستـــوى  رفـع 
وتوفرهـا في الوقـت والتكلفة المناسـبني، ورفع 
كفـاءة األصـول ذات الصلـة بمشـاريع التخصيص، 
وتحسـني مسـتوى إدارتهـا، والعمـل عـىل تجهـز 
أو إعـادة هيكلـة القطاعـات واألجهـزة واألصـول 

المـراد تخصيصهـا. العامـة  والخدمـات 

عـىل  واألجنـي  المحـي  الخـاص  القطـاع  تحفـز 
االستثمــار والمشاركـــة الفاعلـة ـفي االقتصــاد 
الجـدوى  تحقـق  مشـاريع  خـالل  مـن  الوطـين 
االقتصاديــة  والجـــدوى  للحكومـــة  التنمـويــة 
للقطاعـني العـام والخـاص، وزيـادة حصـة القطاع 
الخـاص ـفي الناتـج المحـي بمـا يحقـق نمـوًا ـفي 

الوطـين. االقتصـاد 

العمـل عـىل توسـيع نطـاق مشـاركة المواطنـني 
ـفي ملكيـــة األصــول الحكوميـة، وزيـادة فـرص 
العـمــل والتشغيــــل األمثـل للقـوى الوطـنيـــة 

العاملـة.

لماذا التخصيـص؟

 عـن التخصيص
01

02

03

04
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قائمة القطاعات اليت تم تشكيل لجنة إرشافية لها: 

قد يتم تحديث قائمة القطاعات وتشكيل 
لجنة إرشافية جديدة لها عند وجود فرص 

أخرى للتخصيص. 

مــاهـــي القطـــــاعــــــات
المستهـدفة بالتخصيـص؟

الصــحــــة

110

15 6

211

16 7

312

17

413

8

514

9

الصناعة والرثوة 
المعدنية

الموارد البرشية 
والتنمية اإلجتماعية

البيئة والمياه 
والزراعة 

الداخلية

النقل البلديات 
واإلسكان 

االتصاالت وتقنية 
المعلومات

النقل العام

الرياضة عقــارات
الدولــــة

التعليم

اإلعالم

الدفاع

الطاقــة

الحج والعمرة

المالية
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2.1

النظـــــام

المدة الالزمة

نقل ملكية األصول

خطة التخصيص

المركــز

اللجنة اإلرشافية

المسؤول األول

مجلس اإلدارة

الجهة التنفيذية

الجهة المختصة

القواعد المنظمةالالئحــة

نظام التخصيص.

المركز الوطين للتخصيص.

اللجـنة اإلشـــرافـيـة المَشكلــة 

بمـوجــــب القواعــــد المنظمة.

المــركـــــــز  إدارة  مجـلـــــس 

الوطــــــين 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. الزمـــين  والجـــدول 

الجهـــة )الجهـــات( الـــي يكـــون 

ــر  ــة وتحضـ ــات دراسـ ــا مهمـ لهـ

ـــات  ـــص وصالحي ـــاريع التخصي مش

وترســـيتها  المشـــاريع  طـــرح 

ممارســـة  أو  العقـــود  وإبـــرام 

ـــرى  ـــات أخ ـــات أو مهم أي صالحي

ــام. ــًا للنظـ وفقـ

لهـــا  الـــي  )الجهـــات(  الجهـــة 

الموافقـــات  إصـــــدار  صالحيـــة 

التخصيـــص  لمشـــاريع  الالزمـــة 

بمـــا فـــي ذلـــك الموافقـــــة علــــــى 

يـــــع وترسيتهـــــا  طــــــرح المشـــار

ـــة أي  ـــقود أو ممارســ ـــرام العـ وإب

صالحيـــات أو مهمـــــات أخـــــرى 

للنظـــام. وفقـــًا 

الالئحــة التنفيذية لنظـام 

التخصيص.

القواعد المنظمة للتخصيص 

الصـــــــــادرة بموجـــب نظام 

التخصيص.

مفاهيم التخصيص

يـــخ إعـــالن قائمـــة األشـــخاص الذيـــن  عـــرة )10( أيـــام عمـــل مـــن تار

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

العـــروض المؤهلـــني، أو القائمـــة المختـــرة للمتنافســـني، 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

ــين أو  ــاز المعـ ــر الجهـ يـ األول وز

مـــن ـفــي حكمـــه، أو مجلـــس 

ـفــي  المعـــين  الجهـــاز  إدارة 

ــه  ــاز المعـــين لـ ــال كان الجهـ حـ

إدارة. مجلـــس 

الجهاز المعين

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 الـــركات 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 عالقـــة بـــني 

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 ــني 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 

كالهـــــــما  أو  التنفيذيـــــــة 

الســـياق. حســـب 

مرشوع التخصيص

مـشــــــــروع شـراكــــــة بيـــــن 

ــام والخــــاص،  القطاعـــني العـ

أو مشـــــروع نقـــل ملكيـــــة 

ـــًقا  ـــما وفـ ـــول، أو كـالهـ أصـــ

للســـياق.
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1415 لالطالع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطين للتخصيص

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 بني القطاعني العام والخاص؟

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

الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص

 نقــل 
ملكيـــة األصـــول

ـــق فـــي  ـــاص الح ـــاع الخ ـــن القط ـــك م ـــى الري يعط
بنـــاء وتشـــغيل المـــروع ســـواًء كان مروعـــًا 
ــد  ــرب العقـ ــل، ويعتـ ــكل كامـ ــًا بشـ ــدًا أو قائمـ جديـ
طريقـــة لتمويـــل وإدارة المشـــاريع ولـــه نمـــاذج 
ــول إىل  ــة األصـ ــود ملكيـ ــد تعـ ــث قـ ــة بحيـ مختلفـ
القطـــاع العـــام عنـــد نهايـــة العقـــد أو تبقـــى مـــع 
ـــنة(.  ـــن 5 - 30 س ـــد م ـــدة العق ـــاص )م ـــاع الخ القط

لبـــدء رحلـــة التخصيـــص مـــن خـــالل مـــرشوع 
ـــل  ـــاص: انتق ـــام والخ ـــني الع ـــني القطاع ـــة ب رشاك
ــار الراكـــة بـــني القطاعـــني العـــام  للبـــاب 2 )مسـ

ــاص(  والخـ

اطلع عىل 
الصفحـــة

اطلع عىل 
الصفحـــة

لبـــدء رحلـــة التخصيـــص مـــن خـــالل مـــرشوع 
ـــل  ـــار نق ـــاب 3 )مس ـــل للب ـــول: انتق ـــة أص ـــل ملكي نق

ملكيـــة األصـــول( 

ــة  ــول الحكوميـ ــة األصـ ــر ملكيـ ــة تغيـ هـــي عمليـ
مـــن القطـــاع العـــام إىل القطـــاع الخـــاص اعتمـــاًدا 
ــن  ــك عـ ــات، وذلـ ــوق والمنافسـ ــات السـ ــىل آليـ عـ
ـــي للقطـــاع  ـــع األصـــول بشـــكل كي أو جزئ ـــق بي طري

الخـــاص.

3167

3.1

1.  تعرف عىل التخصيص

مسارات رحلة التخصيص

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


1819 لالطالع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطين للتخصيص

الدليل العميل للتخصيص

1.  تعرف عىل التخصيص

مسار رحلة الراكـــة بني القطاعني العام و الخاص

المرحلة 1 :  إعداد دراسة االحتياج

المرحلة 2 : إعداد وثيقة المرشوع

المرحلة 6 : إدارة العقد
المرحلة 3 : الطرح و التـرسية*

1 - تعيني االستشاريني

EOI 1 - مرحلة إبداء الرغبة

RFQ  2 - مرحلة التأهيل المسبق

 RFP 3 - مرحلة تقديم العروض

4 - مرحلة الرتسية

2 - إعداد دراسة االحتياج

المسؤول
األول

هيئة كفــاءة اإلنفـــاق
والمرشوعات الحكومية

 إعداد الكراسة
لتعيني استشاري

 طرح كراسة طلب
العروض

 استقبال العروض
والتقييم

 جمع وتحليل
البيانات

 إعداد الدراسات
التفصيلية

 إطالق حملة
التسويق

     يتطلب الموافقة من الجهة المعنية قبل االنتقال للمرحلة التالية.

*   هذه اإلجراءات تطبق في حالة الطرح من خالل المنافسة العامة.

 إعداد طلب
إبداء الرغبات

 إطالق طلب
إبداء الرغبات

مؤتمر 
المستثمرين 

)اختياري(

استالم 
الردود بإبداء 

الرغبة

إعداد قائمة 
المهتمني بالمنافسة 

وإعالنها

 تطوير وثيقة
المروع

 إعداد خطة
الطرح

 تشكيل لجنة
المنافسة

 الرتسية وتوقيع
العقد

 مراجعة دراسة
االحتياج

المرحلة 5 : اإلغالق المايل

 إعداد طلب
 تقديم

المؤهالت

 إطالق
 طلب تقديم
المؤهالت

مؤتمر 
المستثمرين 

)اختياري(

اســــتالم
وثيقـــــة

المؤهالت

تقييم
بيانـــــــات
المؤهالت

إعداد قائمة 
المتنافسني 

المؤهلني

إعالن قائمة 
المتنافسني 

المؤهلني

إعداد طلب 
تقديم 
العروض

إعداد طلب 
تقديم 
العروض

إطالق 
طلب تقديم 

العروض

مؤتمر 
المستثمرين 

)اختياري(

استالم 
العروض 
الفنية 
والمالية

تقييم 
العروض 

الفنية

تقييم 
العروض 

المالية

تحديد صاحب 
العرض األفضل 

والعروض 
االحتياطية

العرض 
النهائي 
األفضل
BAFO
)اختياري(

إعالن نتائج 
المنافسة

المفاوضات 
النهائية

تحديث 
الوثيقة

الرتسية

خطة إدارة 
العقد

إدارة ومراقبة 
العقد

إقفال 
العقد

المرحلة 4: اإلغالق التجاري )توقيع العقد(
الجهة المختصـة

)مجلس اإلدارة أو اللجنة اإلرشافية(
الجهة المختصـة

)مجلس اإلدارة أو اللجنة اإلرشافية(

وزارة المـاليــــة
وزارة المـاليــــة)وحدة التخصيص(

)وحدة التخصيص(

 مرحلة الدراسات
التفصيلية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية
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2021 لالطالع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطين للتخصيص

الدليل العميل للتخصيص

 

1.  تعرف عىل التخصيص

مســار رحـلة نقــل ملكية األصــول

المرحلة 5: استالم متحصالت بيع األصول

1 - تعيني االستشاريني

EOI 1 - مرحلة إبداء الرغبة

RFQ  2 - مرحلة التأهيل المسبق

 RFP3 - مرحلة تقديم العروض

4 - مرحلة الرتسية

2 - دراسة حالة األصول وتقييمها

 إعداد الكراسة
لتعيني استشاري

 طرح كراسة طلب
العروض

 استقبال العروض
والتقييم

 إعداد الدراسات
التفصيلية

 إطالق حملة
التسويق

 إعداد طلب
إبداء الرغبات

 إطالق طلب
إبداء الرغبات

مؤتمر 
المستثمرين 

)اختياري(

استالم 
الردود بإبداء 

الرغبة

إعداد قائمة 
المهتمني بالمنافسة 

وإعالنها

 مراجعة الدراسات
التفصيلية

 تطوير وثيقة
المروع

 إعداد خطة
الطرح

 الرتسية وتوقيع
العقد

دراسة حالة األصول
وتقييمـها

 إعداد طلب
 تقديم

المؤهالت

 إطالق
 طلب تقديم
المؤهالت

مؤتمر 
المستثمرين 

)اختياري(

اســــتالم
وثيقـــــة

المؤهالت

تقييم
بيانـــــــات
المؤهالت

إعداد قائمة 
المتنافسني 

المؤهلني

إعالن قائمة 
المتنافسني 

المؤهلني

إعداد طلب 
تقديم 
العروض

إعداد طلب 
تقديم 
العروض

إطالق 
طلب تقديم 

العروض

مؤتمر 
المستثمرين 

)اختياري(

استالم 
العروض 
الفنية 
والمالية

تقييم 
العروض 

الفنية

تقييم 
العروض 

المالية

تحديد صاحب 
العرض األفضل 

والعروض 
االحتياطية

العرض النهائي 
األفضل
BAFO

)اختياري(

إعالن نتائج 
المنافسة

المفاوضات 
النهائية

تحديث 
الوثيقة

الرتسية

  األعمال
اإلجــرائيــة

)حسب االنطباق(

اللجنة اإلرشافية +
وزارة المــاليـــة

)وحدة التخصيص(

هيئة كفــاءة اإلنفـــاق
والمرشوعات الحكومية
+ وزارة المـــالـيــــــــــة

المسؤول
األول

وزارة الماليــــة
)وحدة التخصيص(

اللجنة اإلرشافية
+ وزارة الماليــة

)وحدة تخصيص(

الجهة المختصة
)مجلس الوزراء(

الجهة المختصة
)مجلس الوزراء(

الجهة المختصة
)مجلس الوزراء(

المرحلة 1 :  دراسة حالة األصول وتقييمها

 تشكيل لجنة
المنافسة

     يتطلب الموافقة من الجهة المعنية قبل االنتقال للمرحلة التالية.

*   هذه اإلجراءات تطبق في حالة الطرح من خالل المنافسة العامة.

المرحلة 2 : إعداد وثيقة المرشوع

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية

المرحلة 3 : الطرح و التـرسية*

المرحلة 4: اإلغالق التجاري )توقيع العقد(

اللجنة
اإلرشافية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية

الجهة 
التنفيذية
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الجهــة المختصـــة

الجهــة المختصـــة

4.1

1.  تعرف عىل التخصيص

ماهو الهيكل التنظيمي العام للتخصيص؟

الجهــة المختصـــة

الجهــة التنفيذيــة

وزارة الماليـــة

االستشــاريني

)مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، مجلس إدارة المركز الوطين 

للتخصيص، اللجنة اإلرشافية، وزارة المالية(

)اللجنة اإلرشافية، الجهاز المعين(

اللجنــة التوجيهيــة

فــريــق العمــل

ماهي أدوار الجهات المشاركة في 
مشــاريع التخصيـص؟ 

منح الموافقات المطلوبة نظامًا لمروع التخصيص وفق الحدود المنصوص 
عليها في القواعد المنظمة.

منح الموافقات المطلوبة نظامًا لمروع التخصيص كمتطلب مسبق قبل الرفع إىل الجهة المختصة 
للموافقة، عىل سبيل المثال ال الحر، الموضوعات ذات العالقة بالجوانب المرتبطة بااللزامات المالية 

والتكاليف المرتتبة بموجب مروع التخصيص، وتقديم الدعم المايل واالئتماني للمروع.

ملكية مروع التخصيص خالل كافة مراحله، وتويل األعمال التنفيذية المرتبطة بدراسة مروع التخصيص، 
وتحضره وطرحه، وترسيته، وتوقيع العقد، ومتابعة وزارة المالية والجهة المختصة لغايات الحصول عىل 

الموافقات المطلوبة نظامًا لمروع التخصيص.

الرقابة واإلرشاف المبارش عىل مشاريع التخصيص وأنشطة فريق العمل وتوجيهها، والعمل كحلقة وصل 
بني فريق العمل والجهة التنفيذية.

تويل األعمال التنفيذية المرتبطة بمروع التخصيص في كافة مراحله، والعمل وفق توجيهات اللجنة 
التوجيهية والجهة التنفيذية.

يتم تعيينهم من قبل الجهة التنفيذية، ويتولون تقديم الدعم لفريق العمل في الشؤون المالية والفنية 
والقانونية وفي أي مجال آخر ذا صلة بدراسة وتحضر وطرح مشاريع التخصيص.

الجـهـــة 
المختصة

وزارة
الماليــة

الجهة
التنفيذية

اللجنــة
التوجيهية

فريــــق
العمـــل

االستشاريني

إطار الحوكـمــة
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ماهي مصفوفة صالحيات
الجـهـــــة المختـصــــــة؟

الموافقة عىل مشاريع نقل ملكية األصول.	 
إجازة أي عقد نقل ملكية أصول تم توقيعه دون الحصول عىل موافقة مسبقة من الجهة المختصة.	 

إجازة أي عقد رشاكة بني القطاعني العام والخاص تم توقيعه دون موافقة مسبقة من الجهة 	 
المختصة.

الموافقة عىل الطرح بأسلوب التعاقد المبارش لمشاريع التخصيص.	 
الموافقة عىل الطرح بأسلوب المنافسة المحدودة لمشاريع نقل ملكية األصول.	 

الموافقة عىل تملك الجهات الحكومية حصصا أو أسهما في رأس مال رشكة مرشوع التخصيص. 	 
وفي حال كان التمّلك من قبل المركز؛ فتتم الموافقة من قبل مجلس اإلدارة.

الموافقة عىل مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص اليت تكون قيمتها )500( مليون 	 
ريال أو أكرث.

الموافقة عىل التحكيم بشأن مشاريع التخصيص.	 
منح بعض الموافقات الخاصة الالزمة لمشاريع التخصيص أيًا كانت قيمتها.	 
الموافقة عىل استئجار المستثمر األجنيب عقار في مكة والمدينة.	 

الموافقة عىل مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص اليت تكون قيمتها أقل من )500( 	 
مليون ريال، أو ال ترتتب بموجبها أي الزتامات مالية سنوية مبارشة عىل الحكومة.

الموافقة عىل أن يتضمن عقد التخصيص منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: 
تحصيل المقابل المايل من المستفيدين لحسابه مبارشة.	 
تحصيل اإليرادات العامة المرتبطة بعقد الراكة لحساب الخزينة العامة للدولة.	 
تحصيل اإليرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مبارشة.	 

مجــــلـس
الـــــوزراء

رئيس مجلس 
الوزراء

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مجلس إدارة 
المركز الوطين 

للتخصيص

اللجنة 
اإلرشافية

وزارة
الماليـــة

 وفقًا للقواعد المنظمة للتخصيص، تم تحديد صالحيات الجهة المختصة كما ييل:

1.  تعرف عىل التخصيص
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من هم أعضاء اللجنة اإلرشافية ؟ ماهو توزيع األدوار عىل مستوى الجهة التنفيذية؟

من هم أعضاء اللجنة التوجيهية؟ 

الجهاز المعين اللجنة اإلرشافية 

األعضــاء األساســيون

األعضــاء األساســيون

التنفيذيـة  الجهـة  هـي  اإلرشافيـة  اللجنـة  تكـون 
لجميـع مشـاريع التخصيـص ـفي القطـاع )باسـتثناء 

المعـين(. للجهـاز  مسـندة  محـددة  مهـام 

 يكون هو الجهة التنفيذية في المهام اآلتية:

إعداد وثيقة مروع التخصــيص ووثائـق الطـرح.	 

إدارة إجراءات الطرح.	 

ــرف 	  ــع الط ــد م ــع العق ــية وتوقي ــراءات الرتس إدارة إج
ــاص. الخ

إدارة عقد التخصيص خالل فرتة رسيان العقد.	 

الالزمة 	  والتصاريح  الرخص  إصدار  تعذر  تقرير  إعداد 
للمروع، والرفع به للجنة اإلرشافية.

الرفــع للجنــة اإلرشافيــة للتوجيــه بشــأن إلغــاء عمليــة 	 
الطــرح، وإبــرام االتفاقيــات المبــارشة، وتقديم شــهادة 
ــد  ــق عق ــل أو تعلي ــاص، وتعدي ــرف الخ ــة للط مصادق

الراكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص.

1.  تعرف عىل التخصيص

الجهــة المختصـــة

الجهــة المختصـــة

الجهــة المختصـــة

الجهــة المختصـــة

الوزير المعين بالقطاع 

يتوىل العضو األعىل 

وزير المالية أو من يفوضه

عضو يمثل 

ويجوز بإجماع األعضاء األساسيني إضافة أعضاء إىل اللجنة عىل أن ال يزيد عددهم عن عضوين.

وللجنة التوجيهية إضافة أعضاء إضافيني بشكل دائم أو مؤقت.

لمجلس إدارة المركز 

عضو يمثل

)أو من يقوم مقامه( أو من يفوضه. 

)رئيس اللجنة(

مرتبة رئاسة اللجنة

 ) عضــــو (

المركز الوطين للتخصيص

إضافة عضو آخر

الجهاز المعين

للجنـــة اإلرشافيـــة بصفتهـــا جهـــة تنفيذيـــة صالحيـــة تشـــكيل لجنـــة توجيهيـــة وتحديـــد 
مهامهـــا ومســـؤولياتها.
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1.  تعرف عىل التخصيص

من هم أعضــاء فريــق العــمل؟ 

تشـــّكل اللجنـــة التوجيهيـــة فريـــق عمـــل لمشـــاريع 
قائد فريق العملالتخصيـــص الـــيت تتوالهـــا وتتكـــون مـــن:

ممثلون عن المركز الوطين للتخصيصممثلون عن الجهاز المعين

ماهي إجــراءات الموافقــة عىل
مشـــروع التخصيــــص؟    

فريق

العمــــل

بإجـــراء  العمـــل  فريـــق  يقـــوم 
وتنفيـــذ  الالزمـــة  الدراســـات 
بمـــروع  المرتبطـــة  األنشـــطة 
المرحلـــة  )حســـب  التخصيـــص 
الحاليـــة مـــن دورة حيـــاة مـــروع 
التخصيـــص(، وإعـــداد المعاملـــة 
ــة.  ــة التوجيهيـ ــا للجنـ ــع بهـ والرفـ
ـــق  ـــة الوثائ ـــة التوجيهي ـــع اللجن تراج
فريـــق  مـــن  لهـــا  المرفوعـــة 
ــل  ــق العمـ ــه فريـ ــل، وتوّجـ العمـ
للرفـــع بهـــا إىل الجهـــاز المعـــين. 

ـــه،  ـــة ل ـــة المرفوع ـــع المعامل يراج
ــع  ــل بالرفـ ــق العمـ ــه فريـ ويوّجـ

بهـــا إىل اللجنـــة اإلرشافيـــة. 

تراجـــع المعاملـــة مـــن ناحيـــة 
المرتتبـــة  الماليـــة  االلزامـــات 
التخصيـــص  مـــروع  بموجـــب 
المقـــرتح عـــىل الخزينـــة العامـــة 
للدولـــة، وتحـــدد مـــدى قـــدرة 
ــل  ــىل تحمـ ــة عـ ــة العامـ المزانيـ

المـــروع.  تكاليـــف 

المختصـــة  الجهـــة  تقـــوم 
اختصاصـــًا خاصـــًا بالموافقـــة 
التخصيـــص.  مـــروع  عـــىل 

تراجــــــع المعاملـــــة، وتوّجــه 
الجهـــــاز المـعنـــــي للرفــــع 
ـــول  ـــة للحصــ إىل وزارة المالي

ــا.  ــىل موافقتهـ عـ

ــة بالموافقــة  ــة اإلرشافي تقــوم اللجن
)إن  التخـــصيص  مـشـــروع  عــىل 
ــن  ــع ضم ــه تق ــقة علي ــت الموافـ كان
اختصاصهــا وفقــًا للقواعــد المنظمــة 
إىل  بالرفــع  تقــوم  أو  للتخصيــص(، 
الجهــة المخـتـصــــة للموافقــة عــىل 

المــروع.

الجهاز 
المعــين

اللجنة 
اإلرشافية

وزارة
المـاليــة

الجهة المختصة 
)اختصاصًا عامًا(

الجهة المختصة 
)اختصاصًا خاصًا(

5.1

يتم بدء العمل عىل أي مرشوع تخصيص عند ظهور حاجة لمرشوع التخصيص، مثل:

ـــة  ـــىل دراس ـــل ع ـــدء العم ـــة لب ـــة اإلرشافي ـــة اللجن ـــب موافق ـــع بطل ـــم الرف يت
ـــاع،  ـــص القط ـــة تخصي ـــوده فـــي خط ـــدم وج ـــال ع ـــص، وفـــي ح ـــرشوع التخصي م

ـــرشوع. ـــة الم ـــة وإضاف ـــث الخط ـــىل تحدي ـــل ع ـــم العم يت

الجهــة المختصـــةالجهــة المختصـــةالجهــة المختصـــة
وجود المشــروع ضمن 
قائمــة المشاريع فـي 
خطة تخصيص القطـاع. 

تكليف المركز الوطين 
للتخصيص من قبل أحد 
القطاعات بالعمل عىل 

مرشوع تخصيص.

صدور أمر سامي للعمل 
عىل مرشوع تخصيص 

محدد.

010203

بعد الحصول عىل الموافقات المطلوبة، يتم االنتقال للخطوة التالية.

المـرحلة األوليـة

010203040506
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ثانًيا:

مسار الراكة بني 
القطاعني العام والخاص

02
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1.2

2    .1. 1  تعيني االستشاريني 

ماهي الخطوات لتعيني االستشاريني؟ 

كيف تختار الفريق االستشاري للمروع؟ 

الخطـــوة األوىل ـفــي رحلـــة التخصيـــص هـــي تكويـــن مصـــادر الدعـــم لفريـــق العمـــل 
بالتعاقـــد مـــع استشـــاريني متخصصـــني لتقديـــم المشـــورة خـــالل الرحلـــة.

إعداد كراسة طلب 
العروض

طرح كراسة طلب 
العروض

استقبال العروض 
والتقييم 

في حال كانت العروض أكرب من 
الصالحية الممنوحة )كقيمة 

تقديرية( يتم الرفع للجنة 
اإلرشافية بتوفر المزانية من 

خالل اللجنة التوجيهية. 

 الرتسية وتوقيع 
العقد

الرفع للجنة اإلرشافية 
)في حال كان التعاقد 
من قبل اللجنة أو من 

خالل المركز( ألخذ 
الموافقات الالزمة:

المزانية.. 1
التفويض بالطرح.. 2

إعـــداد اسرتاتيجـــيات وخطط تخصيـص القطاعــات، وتحديد الفرص القابــلة للتخصيــص للقطــاع.	 
إعـــداد دراســـات الجـــدوى المبدئية للمشـــاريع المــــحددة في اسرتاتيجية تخصيــص القطــاع.	 

دراسة جميع الجوانب المالية للمروع بما في ذلك:	 
إعداد تقرير العناية الواجبة المايل.. 1
المشـــاركة بالجوانـــب الماليـــة لوثيقـــة المـــروع )مثـــال: دراســـة نمـــاذج التخصيـــص . 2

ـــال،  ـــل الم ـــة مقاب ـــل القيم ـــايل، تحلي ـــوذج الم ـــر النم ـــب، تطوي ـــوذج المناس ـــة بالنم والتوصي
ــب للمـــروع(. ــع المناسـ ــوذج الدفـ ــر نمـ تطويـ

إعـــداد الجوانـــب الماليـــة ـفــي كراســـة التأهيـــل المســـبق وكراســـة طلـــب العـــروض . 3
ــروض  ــالت والعـ ــات المؤهـ ــق بيانـ ــم وثائـ ــي تقييـ ــاركة ـف ــروع والمشـ ــات المـ واتفاقيـ

ــة. الماليـ
ـــدم 	  ـــار المتق ـــروض واختي ـــم الع ـــارات وتقيي ـــىل االستفس ـــرد ع ـــاري فـــي ال ـــق االستش ـــادة الفري قي

ـــل. المفض
المساعدة في التفاوض مع المتقدم المفضل حىت اإلغالق التجاري والمايل للمروع.	 

دراسة جميع الجوانب القانونية للمروع بما في ذلك:	 
إعداد تقرير العناية القانونية الواجبة.. 1
ــروع . 2 ــات المـ ــداد دراسـ ــال: إعـ ــروع ) مثـ ــة المـ ــن وثيقـ ــة مـ ــب القانونيـ ــداد الجوانـ إعـ

ــكل  ــة الهيـ ــة، ومراجعـ ــة المطلوبـ ــات القانونيـ ــًا، الموافقـ ــا قانونيـ ــة ومراجعتهـ التحضريـ
التعاقـــدي(.

ـــل . 3 ـــب التأهي ـــة طل ـــات وكراس ـــداء الرغب ـــب اب ـــة طل ـــة فـــي وثيق ـــب القانوني ـــاركة بالجوان المش
ـــل.  ـــات التأهي ـــم طلب ـــي فـــي تقيي ـــم القانون ـــم الدع وتقدي

ــة . 4 ــات الالزمـ ــداد االتفاقيـ ــروض وإعـ ــب العـ ــة طلـ ــي كراسـ ــة ـف ــب القانونيـ ــداد الجوانـ إعـ
ــروع.  للمـ

المشاركة في الرد عىل االستفسارات وتقييم العروض واختيار المتقدم المفضل.	 
المساعدة في التفاوض مع المتقدم المفضل حىت اإلغالق التجاري والمايل للمروع.	 

0102030405

تخضع إجـــراءات التعـاقــد مع االستشاريني لنظام المنافسـات 
والمشرتيات الحكومية

تذكــــــر!

المرحلة 1: إعداد دراسة االحتياج

يمكن االستعانة بفريق استشاري متخصص بحسب طبيعة المرشوع واحتياجاته، عىل سبيل المثال ال الحرص :

كما يمكن االستعانة باالستشاريني الهندسيني والتجاريني واستشاريي التأمني وغريهم، وذلك بحسب المرشوع.

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  

االستشــاري 
االسرتاتيجي 

إعداد دراسة االحتياج للمروع.	 
دراسة جميع الجوانب الفنية للمروع بما في ذلك:	 

إعداد تقرير العناية الفنية الواجبة.. 1
المشـــاركة بالجوانـــب الفنيـــة لوثيقـــة المـــروع )مثـــال: ملخـــص دراســـة االحتيـــاج . 2

واالفرتاضـــات الفنيـــة للتكاليـــف التشـــغيلية والرأســـمالية ومـــؤرشات األداء الرئيســـية 
وغرهـــا(.

إعـــداد الجوانـــب الفنيـــة ـفــي كراســـة التأهيـــل المســـبق وكراســـة طلـــب العـــروض واتفاقيـــات 	 
المـــروع والمشـــاركة ـفــي تقييـــم وثائـــق بيانـــات المؤهـــالت والعـــروض الفنيـــة.

المشاركة في الرد عىل االستفسارات وتقييم العروض واختيار المتقدم المفضل.	 
المساعدة في التفاوض مع المتقدم المفضل حىت االغالق التجاري والمايل للمروع.	 

االستشاري
الفــــــــنـي

االستشاري 
المـــالـــــي

االستشاري 
القـــانــوني
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2.1.2  إعداد دراسة االحتياج  

بعـــد تعيـــني االستشـــاريني للمـــرشوع، يتـــم العمـــل عـــىل 
إعـــداد دراســـة االحتيـــاج.

هـــي وثيقـــة تشـــمل الدراســـة التفصيليـــة للمـــروع قبـــل طرحـــه والجوانـــب الفنيـــة 
والماليـــة والنظاميـــة والتنظيميـــة للمـــروع وغرهـــا مـــن الجوانـــب المرتبطـــة بـــه.

بعـــد الحصـــول عـــىل موافقـــة هيئـــة كفـــاءة اإلنفـــاق لبـــدء العمـــل عـــىل 
المـــرشوع، يقـــوم فريـــق العمـــل بإعـــداد وثيقـــة المـــرشوع.

كــيف يتــم إعــداد دراسـة االحتيـاج؟

ماهي وثيقــــة المشــــروع؟ جمع وتحليل البيانات 
لدراسة االحتياج

خـــالل هـــذه الخطـــوة يتـــم عمـــل 
المرـــــوع  إلطـــالق  اجتمـــــــاع 
جمـــع  عـــىل  العمـــل  ويســـتمر 

المعلومـــات. وتحليـــل 

مراجعة دراسة االحتياج 
ورفعها لالعتماد

ـــات،  ـــل البيان ـــن تحلي ـــاء م ـــد االنته بع
لدراســـة  مســـودة  إعـــداد  يتـــم 
ومراجعتهـــا  للمـــروع  االحتيـــاج 
ــع  ــة للرفـ ــة النهائيـ ــداد الدراسـ وإعـ

للموافقـــة.

ــات  ــاق والمرشوعـ ــاءة اإلنفـ ــة كفـ ــات هيئـ ــق متطلبـ ــاج وفـ ــة االحتيـ ــداد دراسـ ــم إعـ يتـ
الحكوميـــة ورفعهـــا للموافقـــة.

 بعد الحصول عىل الموافقة، يمكن االنتقال للمرحلة التالية.

2.2

√مثال توضيحي لمحتويات ملف الرفع لوثيقة المرشوع*

ملخص تنفيذي لمحتويات الدراسة التفصيلية باللغة العربية .  01

أبرز المسائل التجارية، والفنية، والمالية، والنظامية والتنظيمية.  02

الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة والتنفيذية )الموافقات عىل إعداد وثائق الطرح - الموافقات عىل أي   03
استثناءات مطلوبة - التفاويض المطلوبة....وغرها(.

بيان بأن المعلومات والنتائج المذكورة في الوثيقة تعكس ما ورد في الدراسة التفصيلية، وأن الدراسة التفصيلية تمت   04
وفق متطلبات الالئحة.

*توضح المادة 58 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات ملف الرفع لوثيقة المرشوع.

المرحلة 2: إعداد وثيقة المرشوع

0102

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  

موافقة هيئة كفاءة 
اإلنفاق والمرشوعات 

الحكومية
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ماهي خطــوات إعداد وثيقــة المروع؟  

2  . 1.2 إعداد الدراسات التفصيلية

ـــم إعدادهـــا حـــول مـــروع التخصيـــص لدراســـة الوضـــع الراهـــن  هـــي دراســـة يت
ـــال  ـــل الم ـــة مقاب ـــة والقيم ـــر المحتمل ـــبة والمخاط ـــص المناس ـــاليب التخصي وأس

ـــص. ـــروع التخصي ـــوغات م ـــان مس ـــك لبي ـــارص وذل ـــن العن ـــا م وغره

ـــاب 	  ـــع خط ـــم رف ـــة، يت ـــوق المالي ـــروع فـــي الس ـــرح الم ـــبة ط ـــدم مناس ـــات ع ـــرت الدراس ـــال أظه فـــي ح
ـــتثناء. ـــىل االس ـــة ع ـــص للموافق ـــج التخصي ـــة برنام ـــة إىل لجن ـــة اإلرشافي ـــل اللجن ـــن قب م

ــة 	  ــة المختصـ ــع للجهـ ــم الرفـ ــن ثـ ــل، ومـ ــة المـــروع مـــن قبـــل فريـــق العمـ ــة وثيقـ تتـــم مراجعـ
للموافقـــة.

ماهي الدراسة التفصيلية؟

* توضح المادة 52-53-54 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص متطلبات الدراسة التفصيلية بشكل مفصل.

ماذا تشمل الدراسة التفصيلية؟

√تشمل الدراسات التفصيلية بحد أدنى المتطلبات التالية*

أهداف المروع، واألهداف االسرتاتيجية للقطاع وأولوياته.  01

دراسة االحتياج للمروع.  02

الوضع الراهن لألصل أو الخدمة.  03

بدائل التخصيص المناسبة للمروع، واآلثار السلبية واإليجابية االقتصادية واالجتماعية لكل بديل، وتحديد البديل المرشح ومسّوغات   04
ذلك.

أساليب التخصيص المناسبة، وتحديد األسلوب المرشح ومسوغات ذلك، وآثاره السلبية واإليجابية االقتصادية واالجتماعية.  05

الجوانب الفنّية والمالية والنظامية والتنظيمية.  06

مخاطر المروع المحتملة.  07

المشرتيات والتكاليف المرتبطة بمروع التخصيص وال يتضمنها نطاقه.  08

نوعية وطبيعة العالقات التعاقدية الالزمة للمروع.  09

دراسة متطلبات تنمية المحتوى المحي بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحي والمشرتيات الحكومية .  10

دراسة طرح المروع طرحًا عامًا مبارشًا أو غر مبارش في السوق المالية السعودية وفق الضوابط والقواعد الي يصدرها مجلس   11
اإلدارة.

دراسة تحديد المقابل المايل إذا تضمن المروع تأجر عقار للدولة عىل رشكة مروع التخصيص.  12

خطة مشاركة أصحاب العالقة.  13

تحليل القدرة عىل تحّمل التكاليف عىل المدى القريب والبعيد والمعلومات الالزمة.  14

تحليل القيمة مقابل المال.  15

فريق العمل 

فريق العمــل

اللجنة اإلرشافية

المسؤول األول

إعــداد 
الدراسات التفصيلية

اعتمـــاد

الوثيقـــة

النعم قيمة المرشوع
أكرب من 500 

مليون

المراجعة

وزارة المــاليــــة
المركــز

فريـق العـمــل

إعـداد وثيقــة
المشــروع

اللجنة اإلرشافية

مجلس اإلدارة

فريق العمــل

رفــع الوثيقــة 

لالعتماد

اعتمـــاد

الوثيقـــة

إعداد خطة الطرح 

ورفعها لالعتماد

اعتماد خطة الطرح 

وتشكيل لجنة المنافسة

رفــع الوثيقــة 

لالعتمـــاد

ـــوى  ـــة المحت ـــات تنمي ـــة متطلب ـــم دراس ـــة، يت ـــات التفصيلي ـــداد الدراس ـــاء إع أثن
ـــة ـــرتيات الحكومي ـــي والمش ـــوى المح ـــة المحت ـــع هيئ ـــيق م ـــي بالتنس المح

هنـــاك فـــرق بـــني الدراســـات التفصيليـــة ووثيقـــة المـــروع، تذكــــــر!
حيـــث تعـــد الدراســـات التفصيليـــة جـــزء مـــن الوثيقـــة.

تذكــــــر!

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  
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عىل ماذا يشتمل طلب اعتماد وثيقة المروع؟

ماهـي محتويـــات خطــة الطــرح؟ 
√

الموافقة عىل البدء بمرحلة الطرح وأي إجراءات أخرى الزمة.  01

تحديد الموافقات الي يلزم الحصول عليها من الجهات المختصة األخرى، عىل سبيل المثال ال الحر )التحكيم(.  02

أي موافقة ُمسبقة ألعمال إجرائية الزمة لمرحلة الطرح أو الرتسية أو التعاقد وأي إجراءات يجب اتخاذها قبل ذلك.  03

الموافقة عىل إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى غر العربية )في حال الحاجة لذلك(.  04

ـــي  ـــود ال ـــة البن ـــر كاف ـــاة ذك ـــع مراع ـــة، م ـــة المختص ـــة للجه ـــب الموافق ـــع طل ـــم رف يت
يلـــزم الحصـــول عليهـــا، كالتـــايل:

*توضح المادة 58 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص بنود طلب الموافقة عىل وثيقة المرشوع.

تعـــد موافقـــة الجهـــة المختصـــة عـــىل وثيقـــة المـــرشوع بوابـــة مرحليـــة لالنتقـــال إىل 
ــرح(. ــة الطـ ــة )خطـ ــذ الوثيقـ ــة لتنفيـ ــة  تفصيليـ ــداد خطـ ــي إعـ ــة وهـ ــوة التاليـ الخطـ

2. 2 2. إعداد خطة الطرح 

ـــة  ـــداد خط ـــب إع ـــص، يج ـــروع التخصي ـــرح م ـــة وط ـــذ الوثيق ـــدء بتنفي للب
ـــا. ـــؤول األول عليه ـــة المس ـــىل موافق ـــول ع ـــرح والحص الط

* توضح المادة 64 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص متطلبات خطة الطرح بشكل مفصل.

بنود طلب الموافقة عىل وثيقة المرشوع*

√تشمل خطة الطرح بحد أدنى المتطلبات التالية*

ملخص عن مروع التخصيص، يشمل: الحاجة إىل المروع، أهدافه، كيفية تحقيقها، العنارص الفنية فيه، نموذج التعاقد، تفاصيل   01
توزيع المخاطر.

السوق المتوقع لمروع التخصيص وما إذا كان الركاء المستهدفون محليني أم دوليني، وبرنامج اإلعالن والتسويق.  02

التحضرات الرضورية للطرح: )الموظفون، الهيكل التنظيمي واألدوار، وأي خدمات استشارية(  03

جدول عملية الطرح، وخطوات عملية الطرح وعدد جوالت االستيضاح، والجدول الزمين للنشاطات والمسؤوليات في كل مرحلة.  04

إجراءات وآليات الطرح التفصيلية وأسلوب الطرح ومربراته ومزانيته.  05

وصف األحكام المتعلقة بالتواصل مع القطاع الخاص، والمستثمرين المؤهلني، أو المدعوين لتقديم العروض لتقديم مستنداتهم.  06

تحديد العملية المستخدمة لوضع التعليقات والتعديالت عىل مستندات الطرح، والمقرتحات المسموح إضافتها من المتنافسني حول   07
المقرتحات الفنية البديلة عما ورد في مستندات الطرح لتحسني مروع التخصيص.

تفاصيل إجراءات التقييم ومعايره.  08

مخاطر الطرح وكيفية الحد منها وتقليلها.  09

اللغة الي ُتعد بها وثائق الطرح، وتحديد اللغة الرئيسية إذا كانت الوثائق ُتعد بأكرث من لغة.  10

المزانية المتوقعة إلجراءات الطرح.  11

مسودات مستندات الطرح، تشمل: اإلشعارات، األحكام العامة والخاصة لعملية الطرح، مسودة عقد مروع التخصيص، وأي وثائق   12
وملحقات لمستندات الطرح.

إجراءات الطرح الي تمت بموجب خطة الطرح المبدئية ونتائجها إن وجدت.  13

بيان يوضح إذا كانت خطة الطرح ومستندات الطرح تتضمن أي تغير عىل البيانات والمعلومات الواردة في الوثيقة أو قرار الموافقة   14
عليها، واإلجراءات والتدابر الُمتخذة بشأنها.

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  
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من يقوم بفتح وتقييم وثائق 
المؤهالت والعروض؟

ماهي
لجنة المنافسة؟

من يقوم بتشكيل لجنة 
المنافسة؟

لجنة المنافسة ولجانها 
الفرعية.

هي لجنة يتم تشكيلها بغرض 
اإلرشاف عىل أعمال وإجراءات 
وإدارة عمليات الطرح والتقييم 

والرتسية.

 المسؤول األول.

لجنة المنافسة

لجنة تقييم العروض الماليةلجنة التأهيللجنة فتح العروض لجنة تقييم العروض الفنية

بعـــد الحصـــول عـــىل موافقـــة المســـؤول األول عـــىل خطـــة الطـــرح، يتـــم طـــرح 
المـــرشوع مـــن خـــالل 3 أســـاليب لطـــرح مشـــاريع التخصيـــص:

3.2

الحاالت الطارئة الي تهدد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة العامة، وال 	 
يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة أو المنافسة المحدودة .

بعد طرح المروع من خالل المنافسة المحدودة، وعدم الوصول إىل اتفاق مع 	 
المتنافسني، أو عدم استالم أي مشاركات؛ ومتوقع عدم استالمها في حال إعادة 

طرح المروع.
توجد جهة واحدة فقط تملك المؤهالت الالزمة لتنفيذ المروع.	 
عند احتياج المروع لالستفادة من حقوق ملكية فكرية )مثل براءات االخرتاع( 	 

مملوكة لجهة واحدة فقط.

1 - منافسة عامة

2 - منافسة محدودة 

3 - تــعاقــد مباشــر 

يتم طرح جميع مشاريع التخصيص من خالل أسلوب المنافسة العامة باستثناء الحاالت 
الي تتطلب الطرح من خالل المنافسة المحدودة أو التعاقد المبارش.

عند وجود عدد محدود ال يزيد عن 3 أشخاص مؤهلني.	 
إذا تم طرح مروع من خالل المنافسة العامة ولم تتوفر في المتنافسني أو في 	 

عروضهم المعاير المطلوبة.
الحاالت الطارئة الي تهدد السالمة العامة أو األمن العام أو الصحة العامة، وال 	 

يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة.

تتكـــون مرحــلـة طــــــرح 
المرشوع خالل المنافسـة 
العامة من المراحل اآلتية:

مرحلة إبداء   01
الرغبة.

مرحلة التأهيل   02
المسبق.

مرحلة تقديم   03
العروض.

يمكن دمج مرحلتني أو أكرث، )إذا تضمنت خطة الطرح ذلك(.
إبداء الرغبة + التأهيل المسبق = 28 يوم كحد أدنى.

إبداء الرغبة + التأهيل المسبق + تقديم العروض = 180 يوم كحد أدنى.

تذكــــــر!

المرحلة 3: الطـرح والرتسـية
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4243 لالطالع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطين للتخصيص

الدليل العميل للتخصيص

كيف يتم التسويق للمروع والتعريف به؟

من يقــوم بعقــده؟ما هو مؤتمر المستثمرين؟

مىت يعــقــد؟ 

1.  قنوات اإلعالن عن طرح المرشوع ووثائق مراحله، ومن أهمها: 

ـــروع  ـــف بالم ـــرح للتعري ـــل الط ـــالل مراح ـــة خ ـــة التنفيذي ـــه الجه ـــر تقيم مؤتم
ـــه. ـــاؤالت حول ـــرز التس ـــىل أب ـــة ع واإلجاب

الجهة التنفيذية.

ـــده  ـــح المـــروع وفوائ ـــوح للمهتمـــني لتوضي مؤتمـــر مفت
ـــة. ـــات اإلجرائي ـــه والمتطلب ـــين ل ـــدول الزم والج

يـــخ إطـــالق طلـــب تقديـــم  يعقـــد خـــالل 30 يـــوم مـــن تار
العـــروض لتوضيـــح المـــروع وإجراءاتـــه ومتطلباتـــه 
والجـــدول الزمـــين لـــه والمتطلبـــات الكميـــة والنوعيـــة 

للمتنافســـني.

في مرحلة إبداء الرغبة/ 
التأهيل المسبق: 

في مرحلــة تقــديم 
العــروض:

2.   مؤتمر المستثمرين )اختياري( 

المواقع اإللكرتونية: 
موقع الجهة التنفيذية والمركز الوطين 

للتخصيص والجهات ذات العالقة.

وسائل اإلعالم: 
3 وسائل إعالم محلية ودولية عىل األقل ويتم 

اإلعالن عن المروع وطريقة الحصول عىل 
وثائق المرحلة األوىل.

حسابات التواصل االجتماعي: 
حسابات الجهة التنفيذية والمركز والجهات 

ذات العالقة.

كيف يتم عقده؟ 

ترســــــــل الدعــــــوات 
قبـــل  10 أيـــام عـــىل 
ــاده،  األقـــل مـــن انعقـ
وتشـــمل االشـــرتاطات 
والموقـــع والتوقيـــت.

ـــرض  ـــأن غ ـــان ب ـــدر بي يص
المؤتمـــر هـــو توضيـــح 
تعـــد  وال  المـــروع، 
اإلجابـــات فيـــه تعديـــل 

للوثائـــق المطروحـــة.

يطلـــب مـــن المدعويـــن 
ــئلتهم قبـــل  تقديـــم أسـ
ـــا  ـــة عليه ـــر لإلجاب المؤتم
ـــي. ـــرض التقديم فـــي الع

ـفــي  الـــواردة  االستفســـــــارات  توثـــق 
المؤتمـــر بعـــد نـــر قائمـــة المتنافســـني 
ـــم العـــروض  ـــب تقدي المؤهلـــني/ إصـــدار طل
والـــردود عليهـــا بشـــكل مكتـــوب وترســـل 

للمتنافســـني.

يصاحب كل مؤتمر عرض تقديمي مشتمل عىل:
نبذة عن مروع التخصيص وفرصة االستثمار فيه.	 
إجراءات المنافسة ذات العالقة.	 
 األسئلة واإلجابات مع المستثمرين.	 

االستفســـارات  توثـــق 
ــر  ــي المؤتمـ ــواردة ـف الـ
ـــداء  ـــب إب بعـــد إصـــدار طل
ــم  ــب تقديـ ــة /طلـ الرغبـ
والـــردود  المؤهـــالت 
ـــوب  ـــكل مكت ـــا بش عليه
ـفــي  وتكـــون متاحـــة 
اإللكرتونـــي  الموقـــع 

ــة. للجهـ

3.2. 1 إبـــداء الرغبـــــة

ما هي خطوات مرحلة إبداء الرغبة ؟

يتم احتساب المدة الزمنية من يوم العمل التايل للنر واإلعالن.

تذكــــــر!

إعـــــداد طلـــب 
إبــداء الرغبـــات

إطـــالق طلـــب 
إبــداء الرغبـــات

اســتالم الردود 
بإبــداء الرغبــة

مؤتـــــمـــــر
المستثمرين 
)اختيـــــاري(

إعداد قائمة 
المهــــتمني 
بالمنافســة 
وإعالنــــــها

> 14 يوم *يمكن أن تقل المدة إىل 
7 أيام بحد أقىص ويجب ذكر ذلك في 

خطة الطرح.
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4445 لالطالع عىل األنظمة واللوائح يرجى زيارة موقع المركز الوطين للتخصيص

الدليل العميل للتخصيص

تقوم الجهة التنفيذية بإعداد قائمة باألشخاص المهتمني بالمنافسة وإعالنها عىل موقعها 
اإللكرتوني بنفس الطريقة الي نر فيها طلب إبداء الرغبة.

عىل ماذا تشتمــل وثيقة طلب إبداء الرغبـة؟

أين يتم إعالن قائمة المهتمني؟ 

√تشمل وثيقة طلب إبداء الرغبـة بحد أدنى المتطلبات التالية*

ملخص عن مروع التخصيص.  01

الجدول الزمين المتوقع للمروع.  02

معلومات إبداء الرغبة وآلية تقديمها.  03

موعد استقبال ردود إبداء الرغبة.  04

بيان بأن طلب تقديم المؤهالت سُرسل فقط لألشخاص الذين أبدوا رغبتهم للمنافسة في مروع التخصيص.  05

* توضح المادة 71 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات وثيقة طلب إبداء الرغبة.

3.2. 2 التأهيل المسبق

بعد مرور المدة الالزمة، يتم إصدار طلب تقديم المؤهالت.

من يعد طلب التأهيل المسبق ويصدره؟ 

من يعد طلب إبــــداء الرغبـة ويصدره؟ 

ماهي خطوات مرحلة التأهيل المسبق؟ 

الجهـــة التنفيذيـــــة.

الجهـــة التنفيذيـــــة.

إعداد طلب 
تقــديـــم 
المؤهالت

موافقة الجهة 
التنفيذية

إعــــالن قائمــة 
المتنافســــــني 
المـؤهــــــــلـني 
لتقديم العروض

مـؤتـمـــــــــر 
المستثمرين 

)اختياري(

إعــداد قائمــة 
المتنــافســـني 
المؤهليــــــــن
لتـقـــديــــــــم
الـعــــــــــروض

استالم وثيقة 
المؤهالت من 
المستثمـرين

تقييــــــم 
بيــانـــــات 
المؤهالت

إطـــــــــالق 
طلب تقديم 

المؤهالت

موافقة الجهة 
التنفيذية

> 28 يوم   المدة الزمنية من اإلطالق للتسليم
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عىل ماذا تشتمــل وثيقة طلب تقديم المؤهالت؟

√تشمل وثيقة طلب تقديم المؤهالت بحد أدنى المتطلبات التالية*

الجدول الزمين لتقديم وثيقة المؤهالت، والجدول الزمين المبدئي للمروع.  01

تعليمات محتويات وثيقة المؤهالت ومتطلباتها ومستنداتها الداعمة، والصيغة الي يجب أن ُتقدم فيها، ووسائل التواصل   02
لتقديم وثيقة المؤهالت ومستنداتها الداعمة.

الموعد النهائي لتقديم وثيقة المؤهالت، وبيان يفيد بأن وثيقة المؤهالت لن يتم قبولها بعد التاريخ والوقت المحددين.  03

مركز اتصال موّحد لإلجابة عىل تساؤالت المتقدمني وتقديم اإليضاحات.  04

بيان لمتطلبات الحد األدنى للمتقدمني، ما لم يتم االستثناء من ذلك في خطة الطرح.  05

وصف لعملية االستيضاحات قبل تقديم وثيقة المؤهالت، يشمل: )اإلجراءات الخاصة بتلقي االستيضاحات، والرد عليها، والجدول   06
الزمين لذلك(.

تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتقدمني.  07

وصف لمروع الراكة بني القطاعني العام والخاص، وتوقعات القطاع العام، وموقع المروع وخصائصه األخرى ذات   08
العالقة.

إجراءات عملية التأهيل، ومعاير التقييم ومنهجيته.  09

بيان أسلوب الراكة بني القطاعني العام والخاص وأي تفاصيل تجارية أو تعاقدية أخرى ذات عالقة بطلب تقديم المؤهالت.  10

بيان بأن التكاليف الي يتكبدها المتقدمون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهالت لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة.  11

القواعد والمتطلبات المتعلقة بالتحالفات، والقيود المفروضة عىل أهلية المتقدمني، واإلفصاح وتجنب تعارض المصالح.  12

بيان بجواز تعديل طلب تقديم المؤهالت وعملية الطرح أو تغيرها أو إنهاءها بأكملها من الجهة التنفيذية في أي وقت وألي   13
سبب دون أي مسؤولية عىل الجهة التنفيذية أو الحكومة نتيجة لذلك أو تكاليف تكبدها المتقدمون.

حظر للتواصل بني المتقدمني، ما لم ُيسمح بذلك رصاحة في طلب تقديم المؤهالت.  14

حظر للتواصل والتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة بني المتقدمني والموظفني والعاملني المعنيني في الجهاز المعين   15
والجهة التنفيذية، وأي من ممارسات الفساد األخرى، وبيان أنه يتعني عىل المتقدمني اإلقرار بامتثالهم لجميع ما سبق وذكر 

أي عقوبات أو قيود سابقة صادرة ضد المتقدم إن وجدت.

وصف لإلجراء الخاص باستالم طلب تمديد الجدول الزمين لتقديم وثيقة المؤهالت.  16

* توضح المادة 74 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات طلب تقديم المؤهالت بشكل مفصل.

بعد إطالق طلب تقديم المؤهالت، يتم استالم وثيقة المؤهالت من المتقدمني. ويجب أن تبقى جميع الوثائق 

المستلمة مغلقة حىت موعد إغالق باب التقديم.

من يقوم بدراسة الوثائق وتقييمها؟من يقوم بفتح وثائق التأهيل المستلمة؟

تفتــح لجنـــة فتــح العــروض الوثـائــق 
وتسلمهــا إىل لجنــة التأهيـــل.

تقوم لجنة التأهيل بدراسة بيانات المؤهالت، 
وتقييمها، وتحديد المؤهلني، وإعالن نتائج التقييم، 

وقائمة المؤهلني.

ما الذي يجب عىل المتقدمني تسليمه؟

√1.  وثيقة المؤهالت، وتحتوي بحد أدنى عىل:

	 معلومات عامة عن المتقدم والتحالف المتقدم معه إن وجد.

	 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 المؤهالت.	 

حقوق ملكية األفراد والجهات في التحالف.	 

ضوابط أو رشوط التغيرات في الملكية.	 

الموظفون الذين سيتم تعيينهم لمروع التخصيص.	 

دلياًل عىل توفر ما يأتي في المتقدم:

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

القدرة عىل تنفيذ مروع التخصيص.	 

المالءة المالية والقدرة عىل تحمل التكاليف.	 

خربة في مشاريع قابلة للمقارنة اشتملت عىل أهم عنارص مروع 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 مروع التخصيص والقدرة عىل التفاعل والعمل مع جهات القطاع العام.	 

2.  خطاب يتم تسليمه مع الوثيقة ويحتوي عىل:

تعهد المتنافسني المؤهلني بااللزام بإجراءات طلب تقديم المؤهالت وطلب تقديم العروض.	 

بيان بدقة وصحة وثيقة المؤهالت.	 

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

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

* توضح المادة 75 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص متطلبات وثيقة المؤهالت بشكل مفصل.
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2. 3.3  تقديم العروض

بعد مرور المدة الالزمة، يتم إصدار وثيقة طلب تقديم العروض للمتنافسني المؤهلني.

من يصدر وثيقة طلب تقديم العروض؟

ماهي خطوات مرحلة تقديم العروض؟

الجهــة التنفيذيـــة.

إعالن نتائج 
المنافسة

> 28 يوم   المدة الزمنية من اإلطالق للتسليم

عىل ماذا يشتمل طلب تقديم العروض؟

√تشتمل وثيقة طلب تقديم العروض بحد أدنى عىل المتطلبات التالية*

وصف لوثيقة الروط والمواصفات ودورها في العملية التنافسية، وكيفية تقييم العروض.  01

الجدول الزمين لتنفيذ المروع.  02

نبذة عامة عن المروع ، وأهدافه، وافرتاضات وتوقعات التمويل )ما لم يتم االستثناء في خطة الطرح(، ونهج التعاقد، وعملية العناية   03
الواجبة، والبيانات أو المواد المرجعية المتاحة بما في ذلك إمكانية الوصول إىل غرفة بيانات و مصادر المعلومات حول المروع.

بيان بإمكانية تقديم مقرتحات من المتنافسني عىل مروع التخصيص وكيفية التعامل مع هذه المقرتحات ورسيتها، إذا ُنّص عليها   04
في خطة الطرح.

وصف لعملية االستيضاح في مرحلة ما قبل تقديم العرض، واإلجراءات الخاصة بتلقي االستيضاحات والرد عليها، وعدد جوالت   05
االستيضاحات، والجدول الزمين لها.

إشارة إىل األدوات النظامية المتعلقة بمروع التخصيص بما في ذلك أي مراسيم، وقرارات، وأنظمة، وقواعد، ولوائح تعتمد عليها   06
عملية تقديم العروض.

تعليمات حول المعلومات والمواد الي يجب تقديمها في العرض، وحول تقديم العروض الفنية والمالية بشكل منفصل، والمتطلبات   07
متعلقة بالصيغة الي يجب أن يتم تقديم العرض وفقها، ووسائل التواصل لتقديم العروض وأي مواد داعمة.

الموعد النهائي لتقديم العروض وبيان بأنه لن يتم قبول العروض بعد التاريخ والوقت المحددين.  08

مركز اتصال موّحد للجهة التنفيذية.  09

طلب تحديد مركز اتصال موّحد للمتنافس.  10

بيان بأن التكاليف الي يتكبدها المتنافسون في إعداد وتقديم العروض لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة، وفي حال صدور   11
موافقة مجلس اإلدارة بتحمل الجهة التنفيذية أو أي جهة حكومية أخرى تلك التكاليف فيمكن تضمني ذلك بحسب مايرد في قرار 

الموافقة.

بيان بإمكانية تعديل أو تغير أو إنهاء طلب تقديم العروض وعملية الطرح بأكملها من قبل الجهة التنفيذية في أي وقت وألي سبب   12
دون وجود مسؤولية عليها أو عىل الحكومة نتيجة لذلك عن أي تكاليف يتكبدها المتنافسون.

حظر للتواصل بني مقدمي العروض، ما لم ُيسمح بذلك رصاحة في طلب تقديم العروض.  13

حظر للتواصل والتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، بني مقدمي العروض والموظفني والعاملني المعنيني في الجهاز المعين والجهة   14
التنفيذية وأي من ممارسات الفساد األخرى، وبيان أنه عىل مقدمي العروض اإلقرار بامتثالهم لجميع ما سبق وذكر أي عقوبات أو 

قيود سابقة صادرة ضد المتقدم.

كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقدمي العروض.  15

القواعد والمتطلبات الخاصة بالتحالفات، والقيود المفروضة عىل أهلية مقدمي العروض، واإلفصاح عن تعارض المصالح.  16

وصف لمعاير تقييم العروض ومنهجيته، وما إذا كان سيتم استخدام معاير النجاح واإلخفاق، وتفصيل للمتطلبات المالية والفنية   17
وعملية التقييم.

تحديد مدة رسيان العروض المقدمة، واشرتاط أن تكون العروض المقدمة سارية لمدة مائة وثمانني )180( يومًا من تاريخ استالمها   18
عىل األقل، ما لم توافق الجهة التنفيذية عىل مدة مختلفة.

بيان حول إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي األفضل.  19

حظر تقديم مقدم العرض أو أي عضو في فريقه أكرث من عرض.  20

* توضح المادة 80 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات طلب تقديم العروض.

إعداد طلب 
تقــديـــــم 
العـــروض

موافقة الجهة 
التنفيذية

العرض النهائي 
BAFO. األفضل
)مرحلة اختيارية 
حسب االنطباق(

1 -إشعـار المتنافسني.
2 -استــالم العــــروض 

      النهائيــة.
3 -تقــييــم العــــروض 

      النهائيـــة.
4 -تحديد صاحب العرض 

      األفضل.

مـؤتـمـــــــــر 
المستثمرين 

)اختياري(

تقييم العــروض 
المـالـيـــــــــــــة 
)للمتنافســـــني 
المؤهلني ماليًا(

اســــــــــتــالم 
العروض الفنية 

والماليــــة

تقييم العروض 
الفنية

إطـــــــــالق 
طلب تقديم 
العــــــروض

تحــديد صاحـب 
العرض األفضل 
والـعـــــــروض 

االحتياطية

01
0204

05

06

07

08 09
03

موافقة الجهة 
التنفيذية
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فتح العروض المالية وتوثيق ذلك، وإحالة العروض الماليـــة 
لمقدمي العروض الفنية المجتازين إىل لجنة تقييم العروض 
المالية، في حال كانت منهجية تقييم الــــعروض هي تقييم 

العروض الفنية قبل تقييم العروض المالية.

ما الذي يجب عىل المتقدمني المؤهلني تسليمه في وثيقة العرض؟

√مثال توضيحي لمتطلبات وثيقة العرض بشكل عام*

عرض فين مقدم في مظروف منفصل ومختوم مع اسم مقدم العرض ومسمى العرض الفين.  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 مؤهالت أخرى في عطاءاتهم أو في طلب تقديم العروض.

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

إقرار بأنه لم يطرأ تغير في تشكيل المتنافس وال في الهيكل التنظيمي لنشاطه وأنه ما زال عىل وضعه كمتنافس مدرج   05
بقائمة المؤهلني، وفي حال طرأ تغر عىل ذلك يتم توضيح التغير 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 وسالمة مستندات وثيقة العرض.  	

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

ماهي آلية فتح العروض؟

كيــف يتم تقييم العــروض؟ 

لجنــة فتــــح 

العروض

عـــروض
فنيــــــة
مختــارة

نعم

ال

لجنة تقييم 
العروض 

الفنية

لجنة تقييم 
العروض المالية

لجنة المنافسة

المسؤول األول

الجهات المسؤولة ومهامها

1. لجنــة فتـــح العــروض

وار
ألد

ا

فتح العروض الفنية
وإحالتها

فتح العروض المالية
وإحالتها

فتح العروض المالية
وتقييمها

دراسة تقرير لجني
التقييم الفين والمايل

تحديد العرض األفضل
والعروض االحتياطية

فتح العروض الفنية
وتقيييمها

01

06

04
05

0203
التأكد من أن جميع العروض 

ُمغلقة ولم يتم فتحها.

دعوة مقدمي العروض لموعد فتحها )إذا ذكر ذلك في خطة الطرح ووثيقة طلب تقديم العروض(.

ـــتالم  ـــال اس ـــن اكتم ـــد م التأك
مســـتند  بحســـب  العـــروض 

ــروض. ــتالم العـ ــال اسـ إيصـ

إذا لـــم تكـــن جميـــع العـــروض مغلقـــة أو وفقـــًا لمســـتندات 
ــق  ــة توثيـ ــب عـــىل اللجنـ ــروض، فيجـ ــتالم العـ ــال اسـ إيصـ

ـــه بــــ: ـــؤول األول، للتوجي ـــه للمس ـــر ورفع ـــك فـــي مح ذل
ـــر 	  ـــة فـــي حـــال تبـــن عـــدم تأث اســـتكمال أعمـــال اللجن

ـــح العـــروض.  ـــة إجـــراءات فت ـــك فـــي نزاهـــة وعدال ذل
التوجيه بما يراه لتصحيح الخلل.	 

فتح العروض الفنية وتوثيق ذلك، وإحالتها 
إىل لجنة تقييم العروض الفنية واالحتفاظ 

بالعروض المالية دون فتحها.

01020304
تظــل جميــع العــروض المســتلمة 
مغلقــة حــى موعــد إغــالق بــاب 
تقديــم العــروض، وال ُتفتــح حــى يتــم 
اســتالم 3 عــروض عــىل األقــل، وفــي 
حــال اســتالم أقــل مــن 3 عــروض 
أحــد  المختـصــــة  للجهــة  فيكــون 

الخياريــن:
a. الموافقــة عــىل فتــح العــروض 

المســتلمة.
b.  التوجيــه بتعديــل وثيقــة طلــب 
طرحهــا. وإعــادة  العــروض  تقديــم 

يمكـــــــن فتــح العــروض 
فــي حــال كانــت أقــل مــن 
ــان  ــدد إن كـــ ــدد المح الع
هنــاك موافـــقة مسبقـــة 
المختـصــــة  الجهــة  مــن 
ضـــمن قرارهــا بالموافقة 

ــة. ــىل الوثيق ع

ـــة التنفـيذيـة  تحـيل الجـهـ
ـــح  ـــنة فت العـــروض إىل لجـ

العـــروض.

يقــدم فريــق العمــل للجنــة 
فتــح العــروض المــواد الــي 
حصــل عليهــا مــن مقدمــي 
العــروض ووثائــق أخــرى مثــل 
والمــواد  التقييــم  تعليمــات 
تقييــم  ونمــاذج  اإلرشاديــــة 
ــب أن  ــا. ويج ــروض، وغره الع
تعكــس جميــع هــذه الوثائــق 
ومعـــاير  وعمليــة  هيكـــل 
المعنيــة. المنافســة  وثائــق 
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2.لجنة تقييم العروض الفنية
4.لجنة تقييم العروض المالية

5.لجنــــة المنـافـســـــة

3.لجنة فتح العروض

فحص العروض:

01

01

01

08

0102

04

04

05

02

02

02

07

03
010203040506

03

03

06

إعداد قائمة التقييم: 
للمســـتندات  قائمـــة  اللجنـــة  تعـــد 
والمعلومـــات الالزمـــة ـفــي العـــروض 
الفنيـــة وتحـــدد العنـــارص اإللزاميـــة 

للتقييـــم.

تـقـــــرير  عـــىل  االطـــالع 
حالـــة اكتمـــال العـــروض، 
ـــدم  ـــر ع ـــدى تأث ـــة م ودراس
االكتمـــال عـــىل العـــرض 
ـــة. ـــة الموضوعي ـــن الناحي م

التغيــر  أســباب  دراســة 
العــروض  تصنيــف  ـفـي 
ــىل  ــاء ع ــدت- بن – إن وج

االســتيضاح. عمليــة 

إشعــار لجنــة فتح العروض 
بأسماء مقــدمي العروض 

الفنية المجتازة.

تصنيـــف العـــروض الفنيـــة 
ــار  ــب معيـ ــة بحسـ المقيمـ
أو  الفشـــل(  أو  )النجـــاح 
ـــار آخـــر وارد  بحســـب أي معي
ـــة  ـــرح ووثيق ـــة الط فـــي خط

ــروض. ــم العـ طلـــب تقديـ

إعــداد تـقـــرير للمســؤول 
األول يتضـــــمن نتـــائـــــج 

وتوصياتهــا. أعمالــــها 

التقييم  لنتائج  إعداد تقـــرير 
يحتــــوي علـــى: )المسائل 
في  اللجنــــة  ترغــــب  الي 
الحصــــول عىل إيضــاحـات 
االستيضاح  آلية  شأنها،  في 
وجدوله الزمين( وتزود لجنة 

المنافسة به.

التحقـــق مـــن اكتمـــال المتطلبـــات: 
ــروض  ــتندات العـ ــة مسـ ــص اللجنـ تفحـ
اكتمـــال  مـــن  وتتحقـــق  الفنيـــة 
تقييـــم  دون  الشـــكلية  المتطلبـــات 

 . محتوياتهـــا

الفنيـــة  العـــروض  تقييـــم 
المكتملـــة، والعـــروض غـــر 
عـــدم  يؤثـــر  المكتملـــة ال 
اكتمــــالها عـــىل العـــرض 
مـــن الناحيـــة الموضوعيـــة.

عمـلـيــــــة  أن  التــأكـــــد 
التصـــنيف واالستيضـــــاح 
أحكــــــام  تـمـــت وفـــق 
ــة  ــرار الموافق ــة وق الالئح
عــىل عمليــة االســتيضاح 
وآليتــه وجدولــه الزمــين.

تحديث تقريــر نتائـــج التقييم 
بناء عىل نتــائـــج االستيضاح، 
وأسبابها.  التغـيرات  وتحديد 

وتزويد لجنة المنافسة به.

ـــة  ـــد اللجن ـــروض: تع ـــر الع ـــداد تقاري إع
ـــة اكتمـــال  ـــر لـــكل عـــرض يحـــدد حال ي تقر

ـــرض. الع

تقييم العروض 
المالية المكتملة.

تقييــم  إعـــــداد 
لنقـاط  مفصـــل 
والضعف  القوة 
لكـــــل عــــرض، 
مدى  وتحـــديــد 
إلــى  الحـاجـــــة 
توضيــح أي مـن 
العناصـر، وتوثيق 
أي مالحظـــــات 

أخرى.

تصنيـف العروض 
الماليــــة بحسب 
معيــــار )النجــاح 
أو الفشـــــل( أو 
بحسب أي معيار 
آخر وارد في خطة 
ووثيقة  الطــــرح 
طلــــــب تقديــم 

العروض.

إعداد تقرير لنتائج 
يحتوي  التقييـــم 
عىل: )المســـائل 
الي ترغب اللجنة 
الحصــــــول  في 
عىل إيضــاحـــات 
فـــي شـــــأنـها، 
آليـــة االستيضاح 
وجـدوله الزمين( 
وتــــــزود لجنـــة 

المنافسة به.

القيـــام بأعمـال 
االستيضـــاح بعد 
لجنــة  موافقــة 

المنافسة.

تحديث تقرير نتائج 
عىل  بناء  التقييم 
االستيضاح،  نتائج 
وتحديد التغيرات 
وأسبابها، وتزويد 
المنافسة  لجنــة 

به.

مفصـــل  تقييـــم  إعـــداد 
لنقـــاط القـــوة والضعـــف 
ـــد  ـــين، وتحدي ـــرض ف ـــكل ع ل
لتوضيـــح  الحاجـــة  مـــدى 
أي مـــن العنـــارص الفنيـــة، 
مالحظـــات  أي  وتوثيـــق 

أخـــرى.

ــة  تصنيــف العــروض الفني
باستـخـــدام  والمـاليــــة 
المنهجيـــة الــواردة ـفـي 
والــواردة  الطـــرح  خطــة 
فــي وثيقــة طلــب تقديــم 

العــروض.

ـــام بأعمـــال االســـتيضاح  القي
بـعــــــد موافـقــــة لجنـــة 

المنافســـة.

فحص العروض الفنية من حيث االكتمال:

فحص العروض الفنية من الناحية الموضوعية: 

بعد تلقي تقريري لجنيت التقييم الفين والمايل تقوم اللجنة بـ :

ـــة للمتنافســـني أصحـــاب  ـــح العـــروض المالي فت
ـــازة وفقـــًا لإلشـــعار. ـــة المجت العـــروض الفني

ــت إىل  ــي ُفتحـ ــة الـ ــروض الماليـ ــة العـ إحالـ
ــة. ــروض الماليـ ــم العـ ــة تقييـ لجنـ

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  
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6.المســــؤول األول

بعد تلقي تقرير لجنة المنافسة ُيقرر المسؤول األول ما يأتي:

      

01

02

03

إعـــادة العـــروض الفنيـــة غـــر المتوافقـــة مـــع متطلبـــات مـــروع 
التخصيـــص ووفقـــًا لمـــا ورد ـفــي تقريـــر لجنـــي التقييـــم الفـــين 

ـــة. ـــروض المالي ـــا الع ـــًا به ـــايل، مرفق والم

في حال رأى المسؤول األول أن أسباب التغير في تصنيف العروض 
بعمل  التوجيـه  فلــــــه   ، مبـــررة  غر  االستيضاح  لعملية  نتيجة 

إجــراءات تصحيحية أو إيقاف عملية الطرح.

ــواردة  ــة الـ ــة والماليـ ــروض الفنيـ ــف العـ ــىل تصنيـ ــة عـ الموافقـ
ـفــي التقريـــر، وتحديـــد العـــرض األفضـــل والعـــروض االحتياطيـــة، 
ـــة-  ـــة المنافس ـــة لجن ـــىل توصي ـــاء ع ـــؤول األول –بن ـــن للمس ويمك
التوجيـــه بإجـــراء جولـــة نهائيـــة لتحديـــد العـــرض األفضـــل )إذا 
ـــة  ـــني توصي ـــروض(، وتب ـــم الع ـــب تقدي ـــة طل ـــك فـــي وثيق ـــمح بذل س

لجنـــة المنافســـة اآلتـــي:

وجـــود أكرث من عرض قابل أن يكون العرض الفائز، كأن يكون 	 
         الفرق بني العرضني األولني في التقرير أقل من 5 %.

وجـــود فرصة لتحســـني قيمة مروع التخصيص للدولــــة 	 
         بالسماح للمتنافسني بتوضيح عروضهم المالية ومراجعتها.

 أن الفـــائـــدة المتوقعة من اتخـــاذ هذا اإلجــــراء تربر المدة 	 
          الزمنية والتكلفة اإلضافية.

تحديد العروض المشمولة بالجولة النهائية.	 

ماهي معاير تقييم العروض الفنية؟

√ x مثال توضيحي لمعايري تقييم العروض الفنية*

إمكانيات المتنافس وقدرته عىل تنفيذ مرشوع التخصيص.	 

التعديالت المقرتحة من المتنافس عىل مسودات العقود.	 

طريقة إدارة مرشوع الرشاكة

الجدول الزمين لتنفيذ المرشوع.	 

خطة إدارة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.	 

أنظمة إدارة المصاريف والجودة واألداء.	 

إدارة المخاطر واإلجراءات المتبعة لتقليلها.	 

القدرة عىل توفري العمالة والمعدات والمواد والتخطيط االسرتاتيجي لذلك.	 

ير.	  العالقات العامة ونظم االتصاالت وخطة رفع التقار

نظام االلزتام بالمتطلبات النظامية.	 

طريقة التصميم واإلنشاء

المواصفات والرسومات وأي مخططات للمرشوع والموقع.	 

تحديد المواد اليت سُتستخدم في المرشوع ومصادر توريدها.	 

الحلول التقنية المقرتحة، واالبتكار فيها وتواؤمها مع األنظمة القائمة.	 

قيمة المقرتحات البديلة المقدمة من المتنافس.	 

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

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

خطة إدارة القوى العاملة والمهارات والتدريب.	 

الطريقة التشغيلية

آلية ضمان الجودة والكفاءة وااللزتام بالمتطلبات التشغيلية.	 

إجراءات إدارة المشاكل التشغيلية.	 

أنظمة األمن والسالمة.	 

آليات التوظيف والتعاقد مع الموظفني والعمال.	 

طريقة الصيانة

نظم الصيانة الدورية ودورة حياة المرشوع.	 

توفري مواد الصيانة واإلمدادات.	 

إجراءات االستدامة قصرية وطويلة المدى.	 

خطة تجديد واستبدال األصول الرأسمالية.	 

نظم تقليل االنقطاع التشغييل.	 

برنامج التسليم.	 

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

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  
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كيف يتم عمل الجولة النهائية؟

ـــؤول األول  ـــرر المس ـــال ق ـــاق, وفـــي ح ـــب االنطب ـــم بحس ـــة تت ـــة اختياري ـــل مرحل ـــرض األفض ـــد الع ـــة لتحدي ـــة النهائي ـــد الجول تع
ـــة: ـــوات التالي ـــب الخط ـــم بحس ـــا، تت ـــام به القي

لجنـــة المنافســة

لجنة تقييم العروض المالية

الجهة التنفيذية

الجهة التنفيذية

لجنة فتح العروض

لجنـــة المنافســة

المسؤول األول

إشـــعار أصحـــاب العـــروض المشـــمولة ـفــي الجولـــة 

ــة. ــة النهائيـ ــراء الجولـ ــيتم إجـ ــه سـ ــة بأنـ النهائيـ

تفحـص وُتقّيـم العـروض الماليـة المقدمـة ـفي سـياق 

المذكـورة مسـبقًا(. اآلليـة  النهائيـة )حسـب  الجولـة 

الموافقة عىل القائمة.

تعلن القائمة المخترة للمتنافسني.

تفتـــح العـــروض المقدمـــة ـفــي ســـياق الجولـــة النهائيـــة 
)حســـب اآلليـــة المذكـــورة مســـبقًا(.

ترفـــع إىل المســـؤول األول توصياتهـــا المتعلقـــة بتحديـــد 
ـــد  ـــا ال يزي ـــل، وم ـــرض األفض ـــب الع ـــد كصاح ـــس واح متناف

عـــن متنافســـني اثنـــني احتياطيـــني.

الموافقة عىل إعالن القائمة.

√ x مثال توضيحي لمعايري تقييم العروض المالية* 

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 واإلغالق المايل.  08

خطة إدارة المخاطر المالية.  09

كفاية الضمان ومعلوماته.  10

تفاصيل العرض وضمان التنفيذ وكفايته.  11

رشوط وأحكام التمويل.  12

تفاصيل التأمني ومتغرياته.  13

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

ماهي معاير تقييم العروض المالية؟

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  

* يوضح الفصل الخامس من الباب السادس في الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص آلية فتح العروض ومعايري التقييم بشكل مفصل.  * توضح المادة 92 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص العنارص اليت يتم مراعاتها أثناء تقييم العروض المالية.
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4.3.2 الرتســـــية

ماهي أبرز خطوات مرحلة الرتســية؟ 

كيف يتم العمل عىل المفاوضات النهائية؟

تشكيل فريق مفاوضات: . 1

فريق العمل.	   

استشاريني إضافيني عند الحاجة.	   

مفاوض رئييس لقيادة المفاوضات النهائية.	   

طلـب تمديـد الضمـان المقـدم مـن صاحـب العـرض األفضـل وصاحب . 2
العـرض االحتياطـي إن لـزم األمر.

تحديد مكان ووقت وآلية المفاوضات النهائية، والجدول الزمين.. 3

التواصـــل مـــع المتنافـــس المعـــين حـــول متطلبـــات المفاوضـــات . 4
النهائيـــة.

صياغـة االسـرتاتيجية التفاوضيـة وتحديـد أهميـة كل نقطـة تفـاوض . 5
)عاليـة األهميـة، متوسـطة، منخفضـة( وتحديـد الموقـف المفضـل 

لفريـق المفاوضـات عنـد كل نقطـة.

لـكل . 6 النهائـي  والموقـف  العـرض  مقـدم  مـع  المفاوضـات  توثيـق 
تفـاوض. نقطـة 

إرسـال سـجل المفاوضـات النهائيـة إىل مقـدم العـرض ليوقعه خالل . 7
أيام.  )10(

ماذا بعد المفاوضات النهائية ؟

يتـم تحديـث الوثيقة والعقد بحسـب مخرجات المفاوضـات والرفع إىل . 1
الجهـة المختصـة للموافقة عىل ترسـية العقد وتوقيعه.

أو . 2 المختصـة )مجلـس اإلدارة  الجهـة  الحصـول عـىل موافقـة  بعـد 
الرتسـية. لمرحلـة  االنتقـال  يمكـن  اللجنـة اإلرشافيـة(، 

الرتســــية

من يقوم بالمفاوضات النهائيــة؟مىت يتم البدء بالمفاوضات النهائية؟

الجهة التنفيذية وتقوم بالمفاوضات النهائية بعد مرور المدة الالزمة.
مع صاحب أفضل عرض.

موافقــةالجهــــة 
عـلــى  التنفيذيـــة 
البدء بالمفاوضات  

النهائيــة

المفاوضات 
النهــائيـــة

تحـــديــــث
الوثيــقـــة

موافـقــــة 
لجهــــــــة  ا
التنفيذيــة

الجـهـــة  موافقة 
المختصـة )مجلس 
اإلدارة أو اللجنـــة 
بـعـــد  اإلرشافية( 
عـــىل  الحصـــــول 
موافـقـــــة وزارة 
)وحــــدة  الماليــة 

التخصيــص(

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  
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مىت تتــــم الرتسيــة ؟

في حـــال:

وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة 	 
عىل توقيع العقد.

مخرجات عملية الطرح ومضمون العقد 	 
متوافق مع الوثيقة الموافق عليها دون 

تحديث.

ال يوجد أي تظّلم ضد إجراءات الطرح والرتسية.	 

4.2

√مثال توضيحي للنقاط اليت يجب التحقق منها*

الحصول عىل جميع الموافقات الالزمة للرتسية وتوقيع العقد.  01

تمكــني أطــراف العقــد مــن توقيــع اتفاقيــة مــروع التخصيــص )فــي حــال لــم يؤســس المتنافــس الفائــز رشكــة مــروع   02
التخصيــص فيوقــع االتفاقيــة عــىل أن ُتحــال الحقــوق وااللزامــات التعاقديــة إىل رشكــة مــروع التخصيــص عنــد إنشــائها 

كــرط لرسيــان االتفاقيــة(. 

إعداد بروتوكول لإلغالق المايل والتجاري )يحدد الروط المسبقة لرسيان العقد والوصول إىل اإلغالق المايل والتجاري(.  03

إنهاء إعداد وثائق مروع التخصيص وإكمالها.  04

تحديد تاريخ ومكان توقيع وثائق مروع التخصيص والتنسيق مع المتنافس الفائز الذي ُرّس عليه المروع.  05

البدء بتنفيذ مروع التخصيص واستيفاء الروط المسبقة مثل إصدار سند األداء وتحرير المتنافس االحتياطي.  06

إنهاء أي إجراءات مطلوبة متعلقة بالطرح في السوق المالية السعودية.  07

توضح المادة 103 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص الرشوط المسبقة للمرشوع والنقاط اليت يجب استيفاءها.

بعد إتمام عملية الطرح وعند الوصول لمرحلة اإلغالق التجاري، يتم التحقق من التايل:

5.2

إجـراءات  إنهـاء  بالعمـل عـىل  الخـاص  والطـرف  التنفيذيـة  الجهـة  تقـوم 
اإلغـالق المـايل بما ـفي ذلك أي تعديالت عىل النمـوذج المايل والتغيرات 

عـىل االتفاقيـة أو مالحقهـا لعكـس رشوط التمويـل النهائيـة.

المرحلة 4: اإلغالق التجاري

المرحلة 5: اإلغالق المايل

في حـــال:

وجود تحديث أو تعديل عىل الوثيقة الموافق عليها. 	 

وجود تظّلم ضد إجراءات الطرح والرتسية.	 

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  

ُتستكمل إجراءات الرتسية وتوقيع العقد.

ــم  ــن ثـ ــة، ومـ ــة وزارة الماليـ ــب موافقـ ــة طلـ ــة التنفيذيـ ــىل الجهـ عـ
الجهـــة المختصـــة قبـــل الســـري بإجـــراءات الرتســـية وتوقيـــع العقـــد.

عنــد االنتهــاء مــن النقــاط أعــاله، تقــوم الجهــة التنفيذيــة بتوقيــع عقــد الرشاكــة مــع المتنافــس الفائــز ويتــم اإلعــالن 

عــن اإلقفــال التجــاري للمــرشوع.
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6.2

بعـد التأكـد مـن تحقيـق اإلغـالق المايل للمـروع، يتم بـدء العمل 
عـىل إعـداد خطـة إدارة العقـد كدليل مرجعـي خالل هـذه المرحلة. 

6.2. 1 خطة إدارة العقد 

من يعد خطة إدارة العقد ؟

الجهاز المعين

* توضح المادة 128 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات خطة إدارة العقد.

ماهي محتويات خطة إدارة العقد؟ 

√مثال توضيحي لمحتويات خطة إدارة العقد*

نبذة عامة عن العقد والبنود التعاقدية الرئيسة فيه، والجدول الزمين لتنفيذه، ومسؤوليات والزامات أطراف التعاقد.  01

آلية إدارة العقد ومراقبته، ومؤرشات تقييم األداء.  02

تحديد الجهات ذات العالقة بتنفيذ مروع التخصيص والرقابة عليه وإدارته في الجهاز المعين والجهات الحكومية ذات   03
العالقة، وآلية التواصل والتنسيق بينهم.

جدول خطوات سر إجراءات تنفيذ العقد المربم وإجراءات الحوكمة.  04

آليات معالجة الصعوبات واإلشكاليات في تنفيذ مروع التخصيص.  05

إجراءات ومتطلبات المراجعة وإعداد التقارير واإلشعارات.  06

المرحلة 6: إدارة العـقـد

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

√مثال توضيحي لبعض المهام خالل مرحلة إدارة العقد*

التواصل مع أطراف العقد وإجراء المراسالت واإلشعارات بما يساعد في تنفيذ العقد والرقابة عليه.  01

02  متابعــة مراحــل تنفيــذ العقــد وخطواتــه، مثــل إنشــاؤه، وتجهــزه، وتقديمــه الخدمــات وغرهــا وفــق أحــكام العقــد وأي 
إجــراءات أخــرى متعلقــة بالتخطيــط النتهــاء العقــد.

التحقق من الزام الطرف الخاص والجهات األخرى ذات العالقة بالزاماتهم التعاقدية.  03

الرفع بتقارير دورية حول سر المروع وفق الخطة.  04

الرفع بتقارير دوريـة إلـى وزارة الماليــة تتضمن جميع التدفقات النقدية المبارشة والمتوقعه من المروع.  05

متابعة مراحل تنفيذ العقد وخطواته.  06

ــر الــي تتيــح للجهــات الرقابيــة ممارســة  ي التأكــد مــن قيــام الطــرف الخــاص بتوفــر كافــة المعلومــات والوثائــق والتقار  07
رقابتهــا عــىل تنفيــذ العقــد، وتمكــني تلــك الجهــات مــن إجــراء أي جــوالت تفقديــة أو تفتيشــية خــالل مراحــل تنفيــذ العقــد، 

والزامــه بجميــع األنظمــة والتعليمــات والقــرارات المعمــول بهــا فــي المملكــة.

التحقق مـن مستويات الجودة المحددة في العقد وجداولها الزمنية المحددة بالتنفيذ.  08

التأكد مـن تنفيـذ الطـرف الخـاص وأي جهـات أخرى ذات عالقة ألي قرارات صادرة من الجهة المختصة.  09

6.2. 2  إدارة ومراقبة العقد 

ماهي أبرز المهام خالل مرحلة إدارة ومراقبة العقد؟ 

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  
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*توضح المادة 130 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص مهام أحكام العقد.

6.2. 3  إقفـــال العـقــد

بعد مرور المدة المحددة لتنفيذ عقد مروع الراكة بني القطاعني العام والخاص، هناك مسارين:

التجديــــد  أو  التمديـد  مقـرتح  رفـــع 
الموافقـة. المختصـة لطلـب  للجهـة 

تمـــديـــده  إجــراءات  العـقــد  ُيحـــّدد 
أو تجديــده، واآلثــار المرتتبة، وأحكــام 
إرسال اإلخطارات ومددها، وااللزامات 

المالية.

لطلــب  الماليــــة  وزارة  إىل  الرفـع 
الموافقـة ـفي حـال ترتب عـىل تمديد 
العقـد أو تجديـده أي الزامـات مالية 
إضافيـة عـىل الخزينة العامـة للدولة.

في حال تمديد العقد أو تجديده، عىل الجهة التنفيذية:

في حال انتهاء العقد:

√مثال توضيحي ألحكام العقد*

أحكام ملكية أصول المروع.   01

حقوق الملكية الفكرية المرتبطة به.  02

الزامات األطراف المتعلقة بتسليم واستالم موقع المروع.  03

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

المواصفات والمعايري اليت يتعني توفرها في أصول المرشوع عند نهاية عقد الرشاكة – بحٍد أدنى – ما يأتي:

الجدول الزمين الستالم وتسليم موقع المروع.	 

حالة األصول وقت إنهاء عقد الراكة بني القطاعني العام والخاص وتقييمها من قبل استشاري مستقل وفًقا لما 	 
هو منصوص عليه في عقد الراكة بني القطاعني العام والخاص.

توزيع المسؤولية عن تكلفة وتنفيذ أي متطلبات للتسليم.	 

التعويض الواجب دفعه للطرف الخاص )إن ُوجد(.	 

ينتهي عقد الراكة بعد انتهاء مدته بحسب األحكام المتعلقة بنهاية العقد والمتضمنة فيه.

يحـدد عقـد الرشاكـة بـني القطاعـني العـام والخـاص األحـكام المتصلـة بملكيـة أصـول 
العـام )حسـب االنطبـاق(. المـرشوع واألحـكام المتعلقـة بتسـليمها  للقطـاع 

1 - تمـديــــد العـقــد  أو تجـديــده 

2 - انتهـــاء العــقــد

2. مسار الراكة بني القطاعني العام والخاص 

إدارة العقداإلغالق المايلاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة االحتياج  
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ثالًثا:

مسار نقل ملكية األصول

03
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1.3

 1.1.3  تعيني االستشاريني

لفريـق  الدعـم  مصـادر  تكويـن  هـي  التخصيـص  رحلـة  ـفي  األوىل  الخطـوة 
العمـل بالتعاقـد مـع استشـاريني متخصصني لتقديم المشـورة خـالل الرحلة.

تخضع إجراءات التعاقد مع االستشاريني لنظام المنافسات 
والمشرتيات الحكومية.

تذكــــــر!

المرحلة 1: إعداد دراســـة 
حالــة األصول وتقييمها

إعداد كراسة طلب 
العروض

طرح كراسة طلب 
العروض

استقبال العروض 
والتقييم 

في حــال كانــت العـروض أكـرب 
مــــن الصــالحية الممنوحــة 

)كقيمــة تقديـــرية( يتم الرفع 
للجنة اإلرشافية بتوفر اللجنة 

التوجيهية بالمبلغ. 

 الرتسية وتوقيع 
العقد

الرفع للجنة اإلرشافية 
)في حال كان التعاقد 
من قبل اللجنة أو من 

خالل المركز( ألخذ 
الموافقات الالزمة:

المزانية.. 1
التفويض بالطرح.. 2

0102030405

كيف تختار الفريق االستشاري للمروع؟ 

إعداد اسرتاتيجيات وخطط تخصيص القطاعات، وتحديد الفرص القابلة للتخصيص للقطاع.	 
إعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشاريع المحددة في اسرتاتيجية تخصيص القطاع.	 

تقييم األصول.	 

دراسة جميع الجوانب الفنية للمروع بما في ذلك:	 

إعداد تقرير العناية الفنية الواجبة.. 1

االحتيـــاج . 2 دراســـة  ملخـــص  )مثـــال:  المـــروع  لوثيقـــة  الفنيـــة  بالجوانـــب  المشـــاركة 

واالفرتاضـــات الفنيـــة للتكاليـــف التشـــغيلية والرأســـمالية ومـــؤرشات األداء الرئيســـية 

وغرهـــا(.

إعـــداد الجوانـــب الفنيـــة فـــي كراســـة التأهيـــل المســـبق، وكراســـة طلـــب العـــروض واتفاقيـــات . 3

المـــروع، والمشـــاركة فـــي تقييـــم وثائـــق بيانـــات المؤهـــالت والعـــروض الفنيـــة.

المشاركة في الرد عىل االستفسارات وتقييم العروض واختيار المتقدم المفضل.	 

المساعدة في التفاوض مع المتقدم المفضل حىت االغالق التجاري والمايل للمروع.	 

تقييم األصول ماليًا وااللزامات واإليرادات المحتملة.	 

دراسة جميع الجوانب المالية للمروع بما في ذلك:	 

إعداد تقرير العناية الواجبة المايل.. 1

المشـــاركة بالجوانـــب الماليـــة لوثيقـــة المـــروع )مثـــال: دراســـة نمـــاذج التخصيـــص . 2

والتوصيـــة بالنمـــوذج المناســـب، تطويـــر النمـــوذج المـــايل، تحليـــل القيمـــة مقابـــل المـــال، 

ــروع(. ــب للمـ ــع المناسـ ــوذج الدفـ ــر نمـ تطويـ

إعـــداد الجوانـــب الماليـــة ـفــي كراســـة التأهيـــل المســـبق، وكراســـة طلـــب العـــروض . 3

ــروض  ــالت والعـ ــات المؤهـ ــق بيانـ ــم وثائـ ــي تقييـ ــاركة ـف ــروع، والمشـ ــات المـ واتفاقيـ

الماليـــة.

ـــدم 	  ـــار المتق ـــروض واختي ـــم الع ـــارات وتقيي ـــىل االستفس ـــرد ع ـــاري فـــي ال ـــق االستش ـــادة الفري قي

ـــل. المفض

المساعدة في التفاوض مع المتقدم المفضل حىت اإلغالق التجاري والمايل للمروع.	 

دراسة جميع الجوانب القانونية للمروع بما في ذلك:	 
إعداد تقرير العناية القانونية الواجبة.. 1
ــروع . 2 ــات المـ ــداد دراسـ ــال: إعـ ــروع ) مثـ ــة المـ ــن وثيقـ ــة مـ ــب القانونيـ ــداد الجوانـ إعـ

ــكل  ــة الهيـ ــة، ومراجعـ ــة المطلوبـ ــات القانونيـ ــًا، الموافقـ ــا قانونيـ ــة ومراجعتهـ التحضريـ
التعاقـــدي(.

ـــل . 3 ـــب التأهي ـــة طل ـــات وكراس ـــداء الرغب ـــب اب ـــة طل ـــة فـــي وثيق ـــب القانوني ـــاركة بالجوان المش
ـــل.  ـــات التأهي ـــم طلب ـــي فـــي تقيي ـــم القانون ـــم الدع وتقدي

ــة . 4 ــات الالزمـ ــداد االتفاقيـ ــروض وإعـ ــب العـ ــة طلـ ــي كراسـ ــة ـف ــب القانونيـ ــداد الجوانـ إعـ
ــروع.  للمـ

المشاركة في الرد عىل االستفسارات وتقييم العروض واختيار المتقدم المفضل.	 
المساعدة في التفاوض مع المتقدم المفضل حىت اإلغالق التجاري والمايل للمروع.	 

االستشــاري 
االسرتاتيجي 

االستشاري
الفــــــــنـي

االستشاري 
المـــالـــــي

االستشاري 
القـــانــوني

يمكن االستعانة بفريق استشاري متخصص بحسب طبيعة المرشوع واحتياجاته، عىل سبيل المثال ال الحرص:

كما يمكن االستعانة باالستشاريني الهندسيني والتجاريني واستشاريي التأمني وغريهم، وذلك بحسب المرشوع.

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول
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 2.1.3   إعداد دراسة حالة األصول وتقييمها 

بعـد تعيـني االستشـاريني للمـرشوع، يتـم العمـل عـىل إعـداد دراسـة 
حالـة األصـول وتقييمهـا.

كيـــف يتم إعــداد الدراســة؟

جمع وتحليل البيانات لدراسة 
حالة األصول وتقييمها

خالل هذه الخطوة يتم عمل اجتماع 
إلطالق المروع ويستمر العمل عىل 

جمع وتحليل المعلومات.

بعد االنتهاء من تحليل البيانات، يتم إعداد 
مسودة للدراسة ومراجعتها وإعداد الدراسة 

النهائية للرفع للموافقة.

مراجعة دراسة حالة األصول 
وتقييمها ورفعها لالعتماد

موافقة هيئة كفاءة 
اإلنفاق والمرشوعات 

الحكومية

يتم إعداد دراسة حالة األصول وتقييمها وفق لمتطلبات هيئة كفاءة اإلنفاق والمرشوعات الحكومية، 

ورفعها للموافقة. بعد الحصول عىل الموافقات يمكن االنتقال للمرحلة التالية.

بعـد الحصول عـىل الموافقة لبـدء العمل عىل المـرشوع، يقوم 
فريـق العمل بإعداد وثيقـة المرشوع.

هـي وثيقـة تشـمل الدراسـة التفصيليـة للمـروع قبـل طرحـه، والجوانـب الفنيـة والماليـة 
والنظاميـة والتنظيميـة للمـروع وغرهـا مـن الجوانـب المرتبطـة بـه.

 ماهــي وثيقـــة المشـــروع؟

ماهي محتويــات ملف الرفـع لوثيقـــة المشـــروع ؟ 

2.3

√مثال توضيحي لمحتويــات ملف الرفـع لوثيقـــة المشـــروع*

ملخص تنفيذي لمحتويات الدراسة التفصيلية باللغة العربية.	 

أبرز المسائل التجارية، والفنية، والمالية، والنظامية والتنظيمية.	 

الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة والتنفيذية )الموافقات عىل إعداد وثائق الطرح - الموافقات عىل أي استثناءات مطلوبة - 	 
التفاويض المطلوبة....وغرها(.

بيان بأن المعلومات والنتائج المذكورة في الوثيقة تعكس ما ورد في الدراسة التفصيلية، وأن الدراسة التفصيلية تمت وفق متطلبات الالئحة.	 

*توضح المادة 58 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات ملف الرفع لوثيقة المرشوع.

المرحلة 2: إعداد وثيقة المرشوع

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول
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ماهي خطـــوات إعـــداد وثيقـــة المشـــروع؟  

ماهي الدراســـة التفصيليـــة ؟

نظرة عامة عىل خطوات مرحلة إعداد وثيقة المروع:

هـي دراسـة يتـم إعدادهـا حـول مـرشوع التخصيـص لدراسـة الوضـع الراهـن 
وأسـاليب التخصيـص المناسـبة والمخاطـر المحتملـة والقيمة مقابـل المال، 

وغريهـا مـن العنـارص وذلـك لبيـان مسـوغات مـرشوع التخصيـص.

1.2.3   إعداد الدراسات التفصيلية

إعــــداد 

الدراسات التفصيلية

إعــداد

وثيقــة المرشوع
المراجعة

رفع الوثيقــة 
لالعتمــاد

اعتـمـــاد

الوثيقـــة

إعداد خطة الطرح 
ورفعها

اعتماد خطة الطرح 
وتشكيل لجنة 

المنافسة

األعمال اإلجرائية 
)حسب االنطباق( الموافقـــة الرفــع لالعتمــاد االعتمــاد

مجلس الوزراءاللجنة اإلرشافيةوزارة الماليــةفــريــق العمــلفــريــق العمــل

فريق العمل المسؤول األول الجهة التنفيذية وزارة الماليـة
حسب االنطباق

اللجنة اإلرشافية مجلس الوزراء

أثنــاء إعداد الدراسات التفصيلية، يتم دراسة متطلبات تنمية 
المحتوى المحي بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحي 

والمشرتيات الحكومية.

تذكــــــر!

ماذا تشمل الدراسة التفصــيليـــة؟ 

√تشمل الدراسات التفصيلية بحد أدنى المتطلبات التالية*

أهداف المروع، واألهداف االسرتاتيجية للقطاع وأولوياته.  01

دراسة االحتياج للمروع.  02

الوضع الراهن لألصل أو الخدمة.  03

بدائل التخصيص المناسبة للمروع، واآلثار السلبية واإليجابية االقتصادية واالجتماعية لكل بديل، وتحديد البديل المرشح ومسّوغات ذلك.  04

أساليب التخصيص المناسبة، وتحديد األسلوب المرشح ومسوغات ذلك، وآثاره السلبية واإليجابية االقتصادية واالجتماعية.  05

الجوانب الفنّية، والمالية والنظامية والتنظيمية.  06

مخاطر المروع المحتملة.  07

المشرتيات والتكاليف المرتبطة بمروع التخصيص وال يتضمنها نطاقه.  08

نوعية وطبيعة العالقات التعاقدية الالزمة للمروع.  09

دراسة متطلبات تنمية المحتوى المحي بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحي والمشرتيات الحكومية .  10

دراسة طرح المروع طرحًا عامًا مبارشًا أو غر مبارش في السوق المالية السعودية وفق الضوابط والقواعد الي يصدرها مجلس اإلدارة.  11

دراسة تحديد المقابل المايل إذا تضمن المروع تأجر عقار للدولة عىل رشكة مروع التخصيص.  12

خطة مشاركة أصحاب العالقة.  13

إذا بّينت الدراسة التفصيلية أهمية اتخاذ بعض األعمال اإلجرائية كإعادة هيكلة األصول الُمراد نقلها أو تحويلها إىل رشكة ، فيجب في الدراسة   14
التفصيلية ما يأتي:

تحليل الخيارات الممكنة إلعادة هيكلة األصول أو تحويلها إىل رشكة، وأي عوائق نظامية أو تنظيمية.	 
تحليل الوضع النظامي المتعلق باألصول وإعادة هيكلتها أو تحويلها إىل رشكة، ومعالجة أوضاع الموظفني، وأي عقود قائمة.	 
التحليل المايل واالقتصادي المتعلق بتقييم األصول، وتقدير التكاليف والفوائد.	 
إعداد الضوابط التنظيمية لسر العمل في حال إعادة هيكلة األصول أو تحويلها إىل رشكة.	 
وضع اإلطار الزمين لتنفيذ عملية إعادة هيكلة األصول أو تحويلها إىل رشكة.	 

تقييم قيمة األصول الُمراد نقلها ضمن التحليل المايل واالقتصادي، وتراعي الجهة التنفيذية ما يأتي:  15
تقييم وتحليل قيمة األصول المتصلة بمروع نقل ملكية األصول من خبرين مستقلني عىل األقل.	 
ُيقّدم كل خبر تقرير بتقييم وتحليل قيمة األصول المتصلة بمروع نقل ملكية األصول.	 

16  تحديد أسلوب من أساليب نقل ملكية األصول، ومنها: 
البيع عىل مستثمرين اسرتاتيجيني.	 
البيع من خالل السوق المالية.	 
البيع عن طريق المنافسة.	 
أي أسلوب آخر من أساليب نقل ملكية األصول ينطبق عليه تعريف نقل ملكية األصول وتوافق عليه الجهة المختصة عند الموافقة عىل الوثيقة.	 

*توضح المادة 52-55-57-56 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص متطلبات الدراسة التفصيلية بشكل مفصل.

يمكن ضم مجموعة من المشاريع المتشابهة في وثيقة 
واحدة وطرحها في عملية طرح واحدة أو متعددة.

تذكــــــر!

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول

تتم مراجعة وثيقة المرشوع من قبل فريق العمل، ومن ثم الرفع للجهة المختصة للموافقة.
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عىل ماذا يشتمل طلب اعتماد وثيقة المروع؟

يتـم رفـع طلـب الموافقـة للجهـة المختصـة )مجلـس الـوزراء( بعـد الحصـول عـىل 
الموافقـات المسـبقة )وزارة الماليـة )وحـدة التخصيص( - اللجنـة اإلرشافية( والي 

يلـزم الحصـول عليهـا، كالتايل:

√مثال توضيحي لمحتويات طلب اعتماد وثيقة المرشوع*

الموافقة عىل البدء بمرحلة الطرح وأي إجراءات أخرى الزمة.  01

تحديد الموافقات الي يلزم الحصول عليها من الجهات المختصة األخرى، عىل سبيل المثال ال الحر )التحكيم(.  02

أي موافقة ُمسبقة ألعمال إجرائية الزمة لمرحلة الطرح أو الرتسية أو التعاقد وأي إجراءات يجب اتخاذها قبل ذلك.  03

الموافقة عىل إصدار وثائق الطرح وإبرام العقد -أو العقد التابع- بلغة أخرى غر العربية )في حال الحاجة لذلك(.   04

*توضح المادة 58 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص بنود طلب الموافقة عىل وثيقة المرشوع.

تعـــد موافقـــة الجهـــة المختصـــة عـــىل وثيقـــة المـــرشوع بوابـــة مرحليـــة لالنتقـــال إىل 
ــرح(. ــة الطـ ــة )خطـ ــذ الوثيقـ ــة لتنفيـ ــة  تفصيليـ ــداد خطـ ــي إعـ ــة وهـ ــوة التاليـ الخطـ

يمكـــن عمـــل خطـــة طـــرح مبدئيـــة كاســـتثناء للقيـــام 
ـــب  ـــرح – الجوان ـــق الط ـــمل: وثائ ـــرح وتش ـــراءات الط ـــض إج ببع
الـــي لـــم تســـتكمل ـفــي خطـــة الطـــرح- تفاصيـــل التقييـــم 
والمعايـــر المتبعـــة ـفــي حـــال تضمنـــت اإلجـــراءات أعمـــال 
تأهيـــل المتنافســـني-الجدول الزمـــين المطلـــوب الكتمـــال 

خطـــة الطـــرح.

تذكــــــر!

ماهــي محتويــات خطــة الطــــرح؟ 

للبـدء بتنفيـذ الوثيقـة وطـرح مـروع التخصيـص، يجـب إعـداد خطـة تفصيليـة للتنفيـذ، تشـمل 
خطـة األعمـال اإلجرائيـة، والحصـول عـىل موافقـة المسـؤول األول عليهـا. 

2.2.3   إعداد خطة الطرح 

√تشمل خطة الطرح بحد أدنى المتطلبات التالية*

ملخص عن مروع التخصيص، يشمل: الحاجة إىل المروع، أهدافه، كيفية تحقيقها، العنارص الفنية فيه، نموذج التعاقد، تفاصيل   01
توزيع المخاطر.

السوق المتوقع لمروع التخصيص وما إذا كان الركاء المستهدفون محليني أم دوليني، وبرنامج اإلعالن والتسويق.  02

التحضرات الرضورية للطرح: )الموظفون، الهيكل التنظيمي واألدوار، وأي خدمات استشارية(  03

جدول عملية الطرح، وخطوات عملية الطرح وعدد جوالت االستيضاح، والجدول الزمين للنشاطات والمسؤوليات في كل مرحلة.   04

إجراءات وآليات الطرح التفصيلية وأسلوب الطرح ومربراته ومزانيته.  05

وصف األحكام المتعلقة بالتواصل مع القطاع الخاص، والمستثمرين المؤهلني، أو المدعوين لتقديم العروض لتقديم مستنداتهم.  06

تحديد العملية المستخدمة لوضع التعليقات والتعديالت عىل مستندات الطرح، والمقرتحات المسموح إضافتها من المتنافسني   07
حول المقرتحات الفنية البديلة عما ورد في مستندات الطرح لتحسني مروع التخصيص.

تفاصيل إجراءات التقييم ومعايره.  08

مخاطر الطرح وكيفية الحد منها وتقليلها.  09

اللغة الي ُتعد بها وثائق الطرح، وتحديد اللغة الرئيسية إذا كانت الوثائق ُتعد بأكرث من لغة.  10

المزانية المتوقعة إلجراءات الطرح.  11

مسودات مستندات الطرح، تشمل: اإلشعارات، األحكام العامة والخاصة لعملية الطرح، مسودة عقد مروع التخصيص، وأي وثائق   12
وملحقات لمستندات الطرح.

إجراءات الطرح الي تمت بموجب خطة الطرح المبدئية ونتائجها ) إن وجدت(  13

بيان يوضح إذا كانت خطة الطرح ومستندات الطرح تتضمن أي تغير عىل البيانات والمعلومات الواردة في الوثيقة أو قرار الموافقة   14
عليها، واإلجراءات والتدابر الُمتخذة بشأنها.

خطة األعمال اإلجرائية.  15

* توضح المادة 64 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص متطلبات خطة الطرح بشكل مفصل.

3. مسار نقل ملكية األصول
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3.2.3   األعمال اإلجرائية

األعمـال  بتنفيـذ  البـدء  يتـم  الطـرح،  خطـة  عـىل  األول  المسـؤول  موافقـة  بعـد 
الخطـة. بحسـب  اإلجرائيـة 

األعمـال الـيت تنـص الوثيقـة عـىل القيـام بهـا ألغـراض مـرشوع التخصيـص، 
: منها و

1 -    إعادة هيكلة األصل أو الخدمة أو النشاط.

2 -    التحّول إىل رشكة.

ماهي األعـمـــال اإلجرائيـــة؟

بعـد االنتهـاء مـن تنفيـذ األعمال اإلجرائيـة المطلوبة؛ وفي حـال أظهرت نتائج تنفيـذ األعمال اإلجرائية المطلوبة مناَسـبة 
طـرح المـرشوع يتـم رفـع طلـب الموافقـة عىل الطـرح لـوزارة المالية )وحـدة التخصيـص( حسـب االنطباق، ومن ثـم تقوم 

اللجنـة اإلرشافيـة بالرفع للجهـة المختصة )مجلـس الوزراء(.

بعـد الحصـول عـىل موافقة مجلس الوزراء عىل أسـلوب الطرح، يتـم طرح المروع 
مـن خالل أحد األسـاليب التالية:

3.3

البيع عىل مستثمرين اسرتاتيجيني.

البيـع عن طريق المنافسة.

البيع من خالل السوق المالية.

 أي أسـلوب آخـر مـن أسـاليب نقـل ملكيـة األصـول ينطبـق عليـه تعريـف نقل 
ملكيـة األصـول وتوافـق عليه الجهـة المختصة عنـد الموافقة عـىل الوثيقة.

تتكـــون مرحــلـة طــــــرح المرشوع خالل المنافسـة 
العامة من المراحل اآلتية:

03  مرحلة تقديم العروض02  مرحلة التأهيل المسبق01  مرحلة إبداء الرغبة

يمكن دمج مرحلتني أو أكرث، )إذا تضمنت خطة الطرح ذلك(:
إبداء الرغبة + التأهيل المسبق = 28 يوم كحد أدنى.

إبداء الرغبة + التأهيل المسبق + تقديم العروض = 180 يوم كحد أدنى.

تذكــــــر!

المرحلة 3: الطرح والرتسية

01

03

02

04

3. مسار نقل ملكية األصول
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كيف يتم التسويق للمروع والتعريف به؟

من يقــوم بعقــده؟ما هو مؤتمر المستثمرين؟

مىت يعــقــد؟ 

1.   قنوات اإلعالن عن طرح المرشوع ووثائق مراحله، ومن أهمها: 

ـــروع  ـــف بالم ـــرح للتعري ـــل الط ـــالل مراح ـــة خ ـــة التنفيذي ـــه الجه ـــر تقيم مؤتم
ـــه. ـــاؤالت حول ـــرز التس ـــىل أب ـــة ع واإلجاب

الجهـــة التنفيذيـــة.

ـــده  ـــح المـــروع وفوائ ـــوح للمهتمـــني لتوضي مؤتمـــر مفت
ـــة. ـــات اإلجرائي ـــه والمتطلب ـــين ل ـــدول الزم والج

يـــخ إطـــالق طلـــب تقديـــم  يعقـــد خـــالل 30 يـــوم مـــن تار
العـــروض لتوضيـــح المـــروع وإجراءاتـــه ومتطلباتـــه 
والجـــدول الزمـــين لـــه والمتطلبـــات الكميـــة والنوعيـــة 

للمتنافســـني.

في مرحلــة تقــديم العــروض :في مرحلة إبداء الرغبة/ التأهيل المسبق: 

2.   مؤتمر المستثمرين )اختياري( 

 - 1
المواقع اإللكرتونية: 

موقع الجهة التنفيذية والمركز الوطين 
للتخصيص والجهات ذات العالقة.

 - 2
وسائل اإلعالم: 

3 وسائل إعالم محلية ودولية عىل األقل ويتم 
اإلعالن عن المروع وطريقة الحصول عىل 

وثائق المرحلة األوىل.

 - 3
حسابات التواصل االجتماعي: 

حسابات الجهة التنفيذية والمركز والجهات 
ذات العالقة.

ما هي خطوات مرحلة إبداء الرغبة؟

كيف يتم عقده؟ 

ترســــــــل الدعــــــوات 
قبـــل  10 أيـــام عـــىل 
ــاده،  األقـــل مـــن انعقـ
وتشـــمل االشـــرتاطات 
والموقـــع والتوقيـــت.

ـــرض  ـــأن غ ـــان ب ـــدر بي يص
المؤتمـــر هـــو توضيـــح 
تعـــد  وال  المـــروع، 
اإلجابـــات فيـــه تعديـــل 

للوثائـــق المطروحـــة.

يطلـــب مـــن المدعويـــن 
ــئلتهم قبـــل  تقديـــم أسـ
ـــا  ـــة عليه ـــر لإلجاب المؤتم
ـــي. ـــرض التقديم فـــي الع

توثـق االستفســـــارات الـواردة 
المؤتمـر بعـد نـر قائمـة  ـفي 
المتنافسـني المؤهلـني/ إصدار 
طلـب تقديـم العـروض والـردود 
عليهـا بشـكل مكتـوب وترسـل 

للمتنافسـني.

يصاحب كل مؤتمر عرض تقديمي مشتمل عىل:
االستثمار 	  وفرصة  التخصيص  مروع  عن  نبذة 

فيه.
إجراءات المنافسة ذات العالقة.	 
 األسئلة واإلجابات مع المستثمرين.	 

االستفســـارات  توثـــق 
ــر  ــي المؤتمـ ــواردة ـف الـ
ـــداء  ـــب إب بعـــد إصـــدار طل
ــم  ــب تقديـ ــة /طلـ الرغبـ
والـــردود  المؤهـــالت 
ـــوب  ـــكل مكت ـــا بش عليه
ـفــي  وتكـــون متاحـــة 
اإللكرتونـــي  الموقـــع 

ــة. للجهـ

1.3.3  إبـــداء الرغبـــــة

إعـــداد طلـب 
إبداء الرغبات

إطــالق طلب 
إبداء الرغبات

استـالم الردود 
بإبـــداء الرغبة

إعـــداد قائمــة 
المهـــتمـــــني 
بالمنافـســـــة 
وإعالنــــــــــها

مـــؤتـمــــــر 
المستثمرين 
)اختيـــــاري(

> 14 يوم *يمكن أن تقل المدة إىل 7 أيام بحد أقىص ويجب ذكر ذلك في خطة الطرح.
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قائمـــة  بإعـــداد  التنفيذيـــة  الجهـــة  تقـــوم 
باألشـــخاص المهتمـــن بالمنافســـة وإعالنهـــا 
عـــىل موقعهـــا اإللكرتونـــي بنفـــس الطريقـــة 

ــة. ــداء الرغبـ ــا طلـــب إبـ الـــي نـــر فيهـ

عىل ماذا تشتمــل وثيقة طلب إبداء الرغبـة؟

أين يتم إعالن قائمة المهتمني؟ 

√تشمل وثيقة طلب إبداء الرغبـة بحد أدنى المتطلبات التالية*

ملخص عن مروع التخصيص.  01

الجدول الزمين المتوقع للمروع.  02

معلومات إبداء الرغبة وآلية تقديمها.  03

موعد استقبال ردود إبداء الرغبة.  04

بيان بأن طلب تقديم المؤهالت سُرسل فقط لألشخاص الذين أبدوا رغبتهم للمنافسة في مروع التخصيص.  05

* توضح المادة 71 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات وثيقة طلب إبداء الرغبة.

الجهة التنفيذية.من يعد طلب إبداء الرغبــة ويصدره؟ 

يتم احتساب المدة الزمنية من يوم العمل التايل للنر واإلعالن.

تذكــــــر!

2.3.3 التأهيل المسبق

بعد مرور المدة الالزمة، يتم إصدار طلب تقديم المؤهالت.

من يعد طلب التأهيل المسبق ويصدره؟ 

ماهي خطوات مرحلة التأهيل المسبق؟ 

الجهــة التنفيذيــــة.

إعالن قائمة 
المتنافسني 
المؤهــــلني 
لتقـــديـــــم 
العــــــروض

> 28 يوم   المدة الزمنية من اإلطالق للتسليم

إعداد طلب 
تقــديـــــم 
المؤهالت

موافقة الجهة 
التنفيــــــــذية

مـؤتـمـــــــــر 
المستثمرين 

)اختياري(

إعداد قائمة 
المتنافسني 
المؤهــــلني 
لتقـــديـــــم 
العــــــروض

استالم وثيقة 
المؤهالت من 
المستثمـرين

تقييم بيانات 
المؤهالت

إطـــــــــالق 
طلب تقديم 
المؤهــالت

01
0204

05

06 07
03

موافقة الجهة 
التنفيــــــــذية

3. مسار نقل ملكية األصول
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عىل ماذا تشتمــل وثيقة طلب تقديم المؤهالت؟

√تشمل وثيقة طلب تقديم المؤهالت بحد أدنى المتطلبات التالية*

الجدول الزمين لتقديم وثيقة المؤهالت، والجدول الزمين المبدئي للمروع.  01

تعليمات محتويات وثيقة المؤهالت ومتطلباتها ومستنداتها الداعمة، والصيغة الي يجب أن ُتقدم فيها، ووسائل التواصل   02
لتقديم وثيقة المؤهالت ومستنداتها الداعمة.

الموعد النهائي لتقديم وثيقة المؤهالت، وبيان يفيد بأن وثيقة المؤهالت لن يتم قبولها بعد التاريخ والوقت المحددين.  03

مركز اتصال موّحد لإلجابة عىل تساؤالت المتقدمني وتقديم اإليضاحات.  04

بيان لمتطلبات الحد األدنى للمتقدمني، ما لم يتم االستثناء من ذلك في خطة الطرح.  05

وصف لعملية االستيضاحات قبل تقديم وثيقة المؤهالت، يشمل: )اإلجراءات الخاصة بتلقي االستيضاحات، والرد عليها، والجدول   06
الزمين لذلك(.

تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتقدمني.  07

وصف لمروع الراكة بني القطاعني العام والخاص، وتوقعات القطاع العام، وموقع المروع وخصائصه األخرى ذات   08
العالقة.

إجراءات عملية التأهيل، ومعاير التقييم ومنهجيته.  09

بيان أسلوب الراكة بني القطاعني العام والخاص وأي تفاصيل تجارية أو تعاقدية أخرى ذات عالقة بطلب تقديم المؤهالت.  10

بيان بأن التكاليف الي يتكبدها المتقدمون في إعداد وتقديم وثيقة المؤهالت لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة.  11

القواعد والمتطلبات المتعلقة بالتحالفات، والقيود المفروضة عىل أهلية المتقدمني، واإلفصاح وتجنب تعارض المصالح.  12

بيان بجواز تعديل طلب تقديم المؤهالت وعملية الطرح أو تغيرها أو إنهاءها بأكملها من الجهة التنفيذية في أي وقت وألي   13
سبب دون أي مسؤولية عىل الجهة التنفيذية أو الحكومة نتيجة لذلك أو تكاليف تكبدها المتقدمون.

حظر للتواصل بني المتقدمني، ما لم ُيسمح بذلك رصاحة في طلب تقديم المؤهالت.  14

حظر للتواصل والتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة بني المتقدمني والموظفني والعاملني المعنيني في الجهاز المعين   15
والجهة التنفيذية، وأي من ممارسات الفساد األخرى، وبيان أنه يتعني عىل المتقدمني اإلقرار بامتثالهم لجميع ما سبق وذكر 

أي عقوبات أو قيود سابقة صادرة ضد المتقدم إن وجدت.

وصف لإلجراء الخاص باستالم طلب تمديد الجدول الزمين لتقديم وثيقة المؤهالت.  16

* توضح المادة 74 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات طلب تقديم المؤهالت بشكل مفصل.

بعد إطالق طلب تقديم المؤهالت، يتم استالم وثيقة المؤهالت من المتقدمني ويجب أن تبقى جميع الوثائق 

المستلمة مغلقة حىت موعد إغالق باب التقديم.

من يقوم بدراسة الوثائق وتقييمها؟من يقوم بفتح وثائق التأهيل المستلمة؟

تفتح لجنة فتح العروض الوثائق وتسلمها إىل 
لجنة التأهيل.

تقوم لجنة التأهيل بدراسة بيانات المؤهالت، وتقييمها، 
وتحديد المؤهلني، وإعالن نتائج التقييم، وقائمة 

المؤهلني.

ما الذي يجب عىل المتقدمني تسليمه؟

√1.  وثيقة المؤهالت، وتحتوي بحد أدنى عىل:

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 المؤهالت.	 

حقوق ملكية األفراد والجهات في التحالف.	 

ضوابط أو رشوط التغيرات في الملكية.	 

الموظفون الذين سيتم تعيينهم لمروع التخصيص.	 

03    دلياًل عىل توفر ما يأتي في المتقدم:

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

القدرة عىل تنفيذ مروع التخصيص.	 

المالءة المالية والقدرة عىل تحمل التكاليف.	 

خربة في مشاريع قابلة للمقارنة اشتملت عىل أهم عنارص مروع 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 مروع التخصيص والقدرة عىل التفاعل والعمل مع جهات القطاع العام.	 

2.  خطاب يتم تسليمه مع الوثيقة ويحتوي عىل:

01     تعهد المتنافسني المؤهلني بااللزام بإجراءات طلب تقديم المؤهالت وطلب تقديم العروض.

02     بيان بدقة وصحة وثيقة المؤهالت.

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

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

* توضح المادة 75 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص متطلبات وثيقة المؤهالت بشكل مفصل.

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول
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الدليل العميل للتخصيص

بعد مرور المدة الالزمة، يتم إصدار وثيقة طلب 3. 3.3  تقديم العروض
تقديم العروض للمتنافسني المؤهلني.

من يصدر وثيقة طلب تقديم العروض؟

ماهي خطوات مرحلة تقديم العروض؟ 

الجهــة التنفيذيـــة.

يمكن للجهة التنفيذية طلب تقديم العروض عىل مرحلتني:
1 -عروض مبدئية.    2 -عروض نهائية. 

يقدم المتنافسني عروض مبدئية  < تبدي الجهة التنفيذية مرئياتها عليها < بناء عليها يتم تحديث وثيقة طلب تقديم العروض المبدئي 
وإصداره < يتم تسليم العروض النهائية < يتم تقييمها وتحديد صاحب أفضل عرض.

تذكــــــر!

إعالن نتائج 
المنافسة

> 60 يوم   المدة الزمنية من اإلطالق للتسليم

إعداد طلب 
تقــديـــــم 
العـــروض

موافقة الجهة
 التنفيــــــــذية

العرض النهائي 
BAFO. األفضل
)مرحلة اختيارية 
حسب االنطباق(

مـؤتـمـــــــــر 
المستثمرين 

)اختياري(

تقييم العــروض 
المـالـيـــــــــــــة 
)للمتنافســـــني 
المؤهلني ماليًا(

اســــــــــتــالم 
العروض الفنية 

والماليــــة

تقييم العروض 
الفنية

إطـــــــــالق 
طلب تقديم 
العــــــروض

تحــديد صاحـب 
العرض األفضل 
والـعـــــــروض 

االحتياطية

01
0204

05

06

07

08 09
03

موافقة الجهة 
التنفيــــــــذية

1 -إشعـار المتنافسني.
2 -استــالم العــــروض 

      النهائيــة.
3 -تقــييــم العــــروض 

      النهائيـــة.
4 -تحديد صاحب العرض 

      األفضل.

عىل ماذا يشتمل طلب تقديم العروض؟

√تشتمل وثيقة طلب تقديم العروض بحد أدنى عىل المتطلبات التالية*
وصف لوثيقة الروط والمواصفات ودورها في العملية التنافسية، وكيفية تقييم العروض.  01

الجدول الزمين لتنفيذ المروع.  02

نبذة عامة عن المروع ، وأهدافه، وافرتاضات وتوقعات التمويل )ما لم يتم االستثناء في خطة الطرح(، ونهج التعاقد، وعملية العناية   03
الواجبة، والبيانات أو المواد المرجعية المتاحة بما في ذلك إمكانية الوصول إىل غرفة بيانات و مصادر المعلومات حول المروع.

وصف لألصول محل المروع وأسلوب الطرح المقرتح  وأي إشكاليات متعلقة بملكية األصول واستخدامها، والمسائل التقنية والدراسات   04
والرسومات الفنية المتعلقة باألصل، وأي اشرتاطات تابعة للعقد  والتوائم مع أي اسرتاتيجية لنقل ملكية األصول .

05  المعلومات اآلتية – حسب االنطباق -:
وصفًا لألصول.  .1

إشارة اىل حالة ملكية األصول وأي مسائل متعلقة بها.  .2
وصفًا موجزًا ألي معلومات تقنية أو غرها من المعلومات المتاحة مثل الدراسات أو الرسومات الفنية المتعلقة باألصل.  .3

نبذة عن هيكلة الركة ووضعها النظامي والتنظيمي، ووضع موظفيها، وعقودها والزاماتها القائمة.  .4
السوق الذي تعمل فيه الركة.  .5

6.  نبذة عن أعمال الركة )مثل: المنتجات، األصول، العمالء، وغرها(.
7.  مالية الركة وتاريخها المايل وتوقعاتها المستقبلية.

بيان بإمكانية تقديم مقرتحات من المتنافسني عىل مروع التخصيص وكيفية التعامل مع هذه المقرتحات ورسيتها، إذا ُنّص عليها في   06
خطة الطرح.

وصف لعملية االستيضاح في مرحلة ما قبل تقديم العرض، واإلجراءات الخاصة بتلقي االستيضاحات والرد عليها، وعدد جوالت االستيضاحات،   07
والجدول الزمين لها.

وصف لإلجراء الخاص باستالم طلب تمديد الجدول الزمين لتقديم العروض.  08

إشارة إىل األدوات النظامية المتعلقة بمروع التخصيص بما في ذلك أي مراسيم، وقرارات، وأنظمة، وقواعد، ولوائح تعتمد عليها عملية   09
تقديم العروض.

تعليمات حول المعلومات والمواد الي يجب تقديمها في العرض، وحول تقديم العروض الفنية والمالية بشكل منفصل، والمتطلبات   10
متعلقة بالصيغة الي يجب أن يتم تقديم العرض وفقها، ووسائل التواصل لتقديم العروض وأي مواد داعمة. وما إذا كان سُيطلب تقديم 

عرض واحد في مروع نقل ملكية األصول الي تعتمد عملية االختيار فيه عىل العرض المايل فقط.

الموعد النهائي لتقديم العروض وبيان بأنه لن يتم قبول العروض بعد التاريخ والوقت المحددين.  11

مركز اتصال موّحد للجهة التنفيذية.  12

طلب تحديد مركز اتصال موّحد للمتنافس.  13

بيان بأن التكاليف الي يتكبدها المتنافسون في إعداد وتقديم العروض لن تتحملها الجهة التنفيذية أو الحكومة، وفي حال صدور موافقة   14
مجلس اإلدارة بتحمل الجهة التنفيذية أو أي جهة حكومية أخرى تلك التكاليف فيمكن تضمني ذلك بحسب مايرد في قرار الموافقة.

بيان بإمكانية تعديل أو تغير أو إنهاء طلب تقديم العروض وعملية الطرح بأكملها من قبل الجهة التنفيذية في أي وقت وألي سبب دون   15
وجود مسؤولية عليها أو عىل الحكومة نتيجة لذلك عن أي تكاليف يتكبدها المتنافسون.

حظر للتواصل بني مقدمي العروض، ما لم ُيسمح بذلك رصاحة في طلب تقديم العروض.  16

حظر للتواصل والتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، بني مقدمي العروض والموظفني والعاملني المعنيني في الجهاز المعين والجهة   17
التنفيذية وأي من ممارسات الفساد األخرى، وبيان أنه عىل مقدمي العروض اإلقرار بامتثالهم لجميع ما سبق وذكر أي عقوبات أو قيود 

سابقة صادرة ضد المتقدم.

كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقدمي العروض.  18

القواعد والمتطلبات الخاصة بالتحالفات، والقيود المفروضة عىل أهلية مقدمي العروض، واإلفصاح عن تعارض المصالح.  19

وصف لمعاير تقييم العروض ومنهجيته، وما إذا كان سيتم استخدام معاير النجاح واإلخفاق، وتفصيل للمتطلبات المالية والفنية وعملية   20
التقييم.

تحديد مدة رسيان العروض المقدمة، واشرتاط أن تكون العروض المقدمة سارية لمدة مائة وثمانني )180( يومًا من تاريخ استالمها عىل   21
األقل، ما لم توافق الجهة التنفيذية عىل مدة مختلفة.

بيان حول إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي األفضل.  22

حظر تقديم مقدم العرض أو أي عضو في فريقه أكرث من عرض.  23

* توضح المادة 80 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص محتويات طلب تقديم العروض.

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول
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ما الذي يجب عىل المتقدمني المؤهلني تسليمه في وثيقة العرض؟

√مثال توضيحي لمتطلبات وثيقة العرض بشكل عام*

عرض فين مقدم في مظروف منفصل ومختوم مع اسم مقدم العرض ومسمى العرض الفين.  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 مؤهالت أخرى في عطاءاتهم أو في طلب تقديم العروض.

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

إقرار بأنه لم يطرأ تغير في تشكيل المتنافس وال في الهيكل التنظيمي لنشاطه وأنه ما زال عىل وضعه كمتنافس مدرج   05
بقائمة المؤهلني، وفي حال طرأ تغر عىل ذلك يتم توضيح التغير 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 وسالمة مستندات وثيقة العرض.  	

يمكن تقديم العرض الفين والمايل في مظروف واحد في مرشوع نقل ملكية األصول، إذا ذكر ذلك في خطة الطرح. 

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

ماهي آلية فتح العروض؟

01020304
تظــل جميــع العــروض المســتلمة 
مغلقــة حــى موعــد إغــالق بــاب 
تقديــم العــروض، وال ُتفتــح حــى يتــم 
اســتالم 3 عــروض عــىل األقــل، وفــي 
حــال اســتالم أقــل مــن 3 عــروض 
أحــد  المختـصــــة  للجهــة  فيكــون 

الخياريــن:
a. الموافقــة عــىل فتــح العــروض 

المســتلمة.
b.  التوجيــه بتعديــل وثيقــة طلــب 
طرحهــا. وإعــادة  العــروض  تقديــم 

يمكـــــــن فتــح العــروض 
فــي حــال كانــت أقــل مــن 
ــان  ــدد إن كـــ ــدد المح الع
هنــاك موافـــقة مسبقـــة 
المختـصــــة  الجهــة  مــن 
ضـــمن قرارهــا بالموافقة 

ــة. ــىل الوثيق ع

ـــة التنفـيذيـة  تحـيل الجـهـ
ـــح  ـــنة فت العـــروض إىل لجـ

العـــروض.

يقــدم فريــق العمــل للجنــة 
فتــح العــروض المــواد الــي 
حصــل عليهــا مــن مقدمــي 
العــروض ووثائــق أخــرى مثــل 
والمــواد  التقييــم  تعليمــات 
تقييــم  ونمــاذج  اإلرشاديــــة 
ــب أن  ــا. ويج ــروض، وغره الع
تعكــس جميــع هــذه الوثائــق 
ومعـــاير  وعمليــة  هيكـــل 
المعنيــة. المنافســة  وثائــق 

كيــف يتم تقييـــم العــروض؟ 

الجهات المسؤولة ومهامها 

كيــف يتم تقييـــم العــروض؟ 

لجنــة فتــــح 

العروض

عـــروض
فنيــــــة
مختــارة

نعم

ال

لجنة تقييم 
العروض 

الفنية

لجنة تقييم 
العروض المالية

لجنة المنافسة

المسؤول األول

وار
ألد

ا

فتح العروض الفنية
وإحالتها

فتح العروض المالية
وإحالتها

فتح العروض المالية
وتقييمها

دراسة تقرير لجني
التقييم الفين والمايل

تحديد العرض األفضل
والعروض االحتياطية

فتح العروض الفنية
وتقيييمها

فتح العروض المالية وتوثيق ذلك، وإحالة العروض الماليـــة 
لمقدمي العروض الفنية المجتازين إىل لجنة تقييم العروض 
المالية، في حال كانت منهجية تقييم الــــعروض هي تقييم 

العروض الفنية قبل تقييم العروض المالية.

01

06

04
05

0203
التأكد من أن جميع العروض 

ُمغلقة ولم يتم فتحها.

دعوة مقدمي العروض لموعد فتحها )إذا ذكر ذلك في خطة الطرح ووثيقة طلب تقديم العروض(.

ـــتالم  ـــال اس ـــن اكتم ـــد م التأك
مســـتند  بحســـب  العـــروض 

ــروض. ــتالم العـ ــال اسـ إيصـ

إذا لـــم تكـــن جميـــع العـــروض مغلقـــة أو وفقـــًا لمســـتندات 
ــق  ــة توثيـ ــب عـــىل اللجنـ ــروض، فيجـ ــتالم العـ ــال اسـ إيصـ

ـــه بــــ: ـــؤول األول، للتوجي ـــه للمس ـــر ورفع ـــك فـــي مح ذل
ـــر 	  ـــة فـــي حـــال تبـــن عـــدم تأث اســـتكمال أعمـــال اللجن

ـــح العـــروض.  ـــة إجـــراءات فت ـــك فـــي نزاهـــة وعدال ذل
التوجيه بما يراه لتصحيح الخلل.	 

فتح العروض الفنية وتوثيق ذلك، وإحالتها 
إىل لجنة تقييم العروض الفنية واالحتفاظ 

بالعروض المالية دون فتحها.

لجنة فتح العروض

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول
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لجنة تقييم العروض الفنية

لجنة فتح العروض

01

01

08

0102

04

05

02

02

07

03

03

06

إعداد قائمة التقييم: 
للمســـتندات  قائمـــة  اللجنـــة  تعـــد 
والمعلومـــات الالزمـــة ـفــي العـــروض 
الفنيـــة وتحـــدد العنـــارص اإللزاميـــة 

للتقييـــم.

تـقـــــرير  عـــىل  االطـــالع 
حالـــة اكتمـــال العـــروض، 
ـــدم  ـــر ع ـــدى تأث ـــة م ودراس
االكتمـــال عـــىل العـــرض 
ـــة. ـــة الموضوعي ـــن الناحي م

إشعــار لجنــة فتح العروض 
بأسماء مقــدمي العروض 

الفنية المجتازة.

تصنيـــف العـــروض الفنيـــة 
ــار  ــب معيـ ــة بحسـ المقيمـ
أو  الفشـــل(  أو  )النجـــاح 
ـــار آخـــر وارد  بحســـب أي معي
ـــة  ـــرح ووثيق ـــة الط فـــي خط

ــروض. ــم العـ طلـــب تقديـ

التقييم  لنتائج  إعداد تقـــرير 
يحتــــوي علـــى: )المسائل 
في  اللجنــــة  ترغــــب  الي 
الحصــــول عىل إيضــاحـات 
االستيضاح  آلية  شأنها،  في 
وجدوله الزمين( وتزود لجنة 

المنافسة به.

التحقـــق مـــن اكتمـــال المتطلبـــات: 
ــروض  ــتندات العـ ــة مسـ ــص اللجنـ تفحـ
اكتمـــال  مـــن  وتتحقـــق  الفنيـــة 
تقييـــم  دون  الشـــكلية  المتطلبـــات 

 . محتوياتهـــا

الفنيـــة  العـــروض  تقييـــم 
المكتملـــة، والعـــروض غـــر 
عـــدم  يؤثـــر  المكتملـــة ال 
اكتمــــالها عـــىل العـــرض 
مـــن الناحيـــة الموضوعيـــة.

تحديث تقريــر نتائـــج التقييم 
بناء عىل نتــائـــج االستيضاح، 
وأسبابها.  التغـيرات  وتحديد 

وتزويد لجنة المنافسة به.

ـــة  ـــد اللجن ـــروض: تع ـــر الع ـــداد تقاري إع
ـــة اكتمـــال  ـــر لـــكل عـــرض يحـــدد حال ي تقر

ـــرض. الع

مفصـــل  تقييـــم  إعـــداد 
لنقـــاط القـــوة والضعـــف 
ـــد  ـــين، وتحدي ـــرض ف ـــكل ع ل
لتوضيـــح  الحاجـــة  مـــدى 
أي مـــن العنـــارص الفنيـــة، 
مالحظـــات  أي  وتوثيـــق 

أخـــرى.

ـــام بأعمـــال االســـتيضاح  القي
بـعــــــد موافـقــــة لجنـــة 

المنافســـة.

فحص العروض الفنية من حيث االكتمال:

فحص العروض الفنية من الناحية الموضوعية: 

ـــة للمتنافســـني أصحـــاب  ـــح العـــروض المالي فت
ـــازة وفقـــًا لإلشـــعار. ـــة المجت العـــروض الفني

ــت إىل  ــي ُفتحـ ــة الـ ــروض الماليـ ــة العـ إحالـ
ــة. ــروض الماليـ ــم العـ ــة تقييـ لجنـ

لجنة تقييم العروض المالية

فحص العروض:

010203040506
تقييم العروض 

المالية المكتملة.
تقييــم  إعـــــداد 
لنقـاط  مفصـــل 
والضعف  القوة 
لكـــــل عــــرض، 
مدى  وتحـــديــد 
إلــى  الحـاجـــــة 
توضيــح أي مـن 
العناصـر، وتوثيق 
أي مالحظـــــات 

أخرى.

تصنيـف العروض 
الماليــــة بحسب 
معيــــار )النجــاح 
أو الفشـــــل( أو 
بحسب أي معيار 
آخر وارد في خطة 
ووثيقة  الطــــرح 
طلــــــب تقديــم 

العروض.

إعداد تقرير لنتائج 
يحتوي  التقييـــم 
عىل: )المســـائل 
الي ترغب اللجنة 
الحصــــــول  في 
عىل إيضــاحـــات 
فـــي شـــــأنـها، 
آليـــة االستيضاح 
وجـدوله الزمين( 
وتــــــزود لجنـــة 

المنافسة به

القيـــام بأعمـال 
االستيضـــاح بعد 
لجنــة  موافقــة 

المنافسة.

تحديث تقرير نتائج 
عىل  بناء  التقييم 
االستيضاح،  نتائج 
وتحديد التغيرات 
وأسبابها، وتزويد 
المنافسة  لجنــة 

به.

لجنــــة المنـافـســـــة

0104 0203

التغيــر  أســباب  دراســة 
العــروض  تصنيــف  ـفـي 
ــىل  ــاء ع ــدت- بن – إن وج

االســتيضاح. عمليــة 

إعــداد تـقـــرير للمســؤول 
األول يتضـــــمن نتـــائـــــج 

وتوصياتهــا. أعمالــــها 

عمـلـيــــــة  أن  التــأكـــــد 
التصـــنيف واالستيضـــــاح 
أحكــــــام  تـمـــت وفـــق 
ــة  ــرار الموافق ــة وق الالئح
عــىل عمليــة االســتيضاح 
وآليتــه وجدولــه الزمــين.

ــة  تصنيــف العــروض الفني
باستـخـــدام  والمـاليــــة 
المنهجيـــة الــواردة ـفـي 
والــواردة  الطـــرح  خطــة 
فــي وثيقــة طلــب تقديــم 

العــروض.

بعد تلقي تقريري لجنيت التقييم الفين والمايل تقوم اللجنة بـ :

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول
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المسؤول األول

بعد تلقي تقرير لجنة المنافسة ُيقرر المسؤول األول ما يأتي:

01

02

03
ــة  ــر المتوافقـ ــة غـ ــروض الفنيـ ــادة العـ إعـ
مـــع متطلبـــات مـــروع التخصيـــص ووفقـــًا 
لمـــا ورد ـفــي تقريـــر لجنـــي التقييـــم الفـــين 

والمـــايل، مرفقـــًا بهـــا العـــروض الماليـــة.

في حال رأى المسؤول األول أن أسباب التغير 
في تصنيف العروض نتيجة لعملية االستيضاح 
غر مبـــررة ، فلــــــه التوجيـه بعمل إجــراءات 

تصحيحية أو إيقاف عملية الطرح.

ــي  ــواردة ـف ــة الـ ــة والماليـ ــروض الفنيـ ــف العـ ــىل تصنيـ ــة عـ الموافقـ
ــن  ــة، ويمكـ ــروض االحتياطيـ ــل والعـ ــرض األفضـ ــد العـ ــر، وتحديـ التقريـ
للمســـؤول األول –بنـــاء عـــىل توصيـــة لجنـــة المنافســـة- التوجيـــه 
بإجـــراء جولـــة نهائيـــة لتحديـــد العـــرض األفضـــل )إذا ســـمح بذلـــك ـفــي 
ـــي: ـــة المنافســـة اآلت ـــة لجن ـــني توصي ـــم العـــروض(، وتب ـــب تقدي وثيقـــة طل

a.   وجـــود أكرث من عرض قابل أن يكون العرض الفائز، كأن يكون الفرق 
        بني العرضني األولني في التقرير أقل من 5 %.

b.     وجـــود فرصة لتحســـني قيمة مروع التخصيص للدولــــة بالسماح 
        للمتنافسني بتوضيح عروضهم المالية ومراجعتها.

c.      أن الفـــائـــدة المتوقعة من اتخـــاذ هذا اإلجــــراء تربر المدة الزمنية 
        والتكلفة اإلضافية.

d.     تحديد العروض المشمولة بالجولة النهائية.

ماهي معاير تقييم العروض الفنية؟

x √ مثال توضيحي لمعايري تقييم العروض الفنية*

إمكانيات المتنافس وقدرته عىل تنفيذ مرشوع التخصيص.  01

التعديالت المقرتحة من المتنافس عىل مسودات العقود.  02

جودة خطة العمل بما فيها خطة التسويق، والعمليات.  03

جودة خطة إدارة األصل.  04

درجة الدعم من المتنافس )بما فيها خطة االستثمار إن وجدت( ومستوى االبتكار والمهارات اليت سرتد عىل المرشوع.  05

آليات التعامل مع العقود القائمة والموظفني.  06

كيفية تنفيذ االلزتامات التعاقدية المستمرة.  07

* توضح المادة 89 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص العنارص اليت يتم مراعاتها أثناء تقييم العروض الفنية٫

ماهي معاير تقييم العروض المالية؟

x √ مثال توضيحي لمعايري تقييم العروض المالية*

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 واإلغالق المايل.  08

خطة إدارة المخاطر المالية.  09

كفاية الضمان ومعلوماته.  10

تفاصيل العرض وضمان التنفيذ وكفايته.  11

رشوط وأحكام التمويل.  12

تفاصيل التأمني ومتغرياته.  13

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

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

* يوضح الفصل الخامس من الباب الســـادس في الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص آلية فتح العروض ومعايري التقييم بشكل مفصل.

كيف يتم عمل الجولة النهائية؟

تعـد الجولـة النهائيـة لتحديـد العـرض األفضـل مرحلـة اختياريـة تتـم بحسـب االنطبـاق, وـفي حـال قـرر المسـؤول األول القيـام بهـا، تتـم بحسـب الخطـوات التاليـة:

لجنـــة المنافســة

لجنة تقييم العروض المالية

لجنة فتح العروض

لجنـــة المنافســة

ــة  ــة النهائيـ ــي الجولـ ــروض المشـــمولة ـف ــاب العـ ــعار أصحـ إشـ

بأنـــه ســـيتم إجـــراء الجولـــة النهائيـــة.

تفحـــص وُتقّيـــم العـــروض الماليـــة المقدمـــة ـفــي ســـياق 

الجولـــة النهائيـــة )حســـب اآلليـــة المذكـــورة مســـبقًا(.

ـــب  ـــة )حس ـــة النهائي ـــياق الجول ـــة فـــي س ـــروض المقدم ـــح الع تفت

ـــبقًا(. ـــورة مس ـــة المذك اآللي

ــد  ــة بتحديـ ــا المتعلقـ ــؤول األول توصياتهـ ــع إىل المسـ ترفـ

متنافـــس واحـــد كصاحـــب العـــرض األفضـــل، ومـــا ال يزيـــد 

عـــن متنافســـني اثنـــني احتياطيـــني.

الجهة التنفيذية

الجهة التنفيذية

المسؤول األول

الموافقة عىل القائمة.

تعلن القائمة المخترة للمتنافسني.

الموافقة عىل إعالن القائمة.

3. مسار نقل ملكية األصول
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4.3.3   الرتســـــية

ماهي أبرز خطوات مرحلة الرتســية؟ 

مىت يتم البدء بالمفاوضات النهائية؟

من يقوم بدراسة الوثائق وتقييمها؟

بعد مرور المدة الالزمة.

الجهة التنفيذية وتقوم بالمفاوضات 
النهائية مع صاحب أفضل عرض.

كيف يتم العمل عىل المفاوضات النهائية؟

ماذا بعد المفاوضات النهائية ؟

تشكيل فريق مفاوضات: . 1

فريق العمل.	   

استشاريني إضافيني عند الحاجة.	   

مفاوض رئييس لقيادة المفاوضات النهائية.	   

طلب تمديد الضمان المقدم من صاحب العرض األفضل وصاحب العرض االحتياطي إن لزم األمر.. 2

تحديد مكان ووقت وآلية المفاوضات النهائية، والجدول الزمين.. 3

التواصل مع المتنافس المعين حول متطلبات المفاوضات النهائية.. 4

التفاوضيـة وتحديـد أهميـة كل نقطـة تفـاوض )عاليـة األهميـة، متوسـطة، منخفضـة( . 5 صياغـة االسـرتاتيجية 
وتحديـد الموقـف المفضـل لفريـق المفاوضـات عنـد كل نقطـة.

توثيق المفاوضات مع مقدم العرض والموقف النهائي لكل نقطة تفاوض.. 6

إرسال سجل المفاوضات النهائية إىل مقدم العرض ليوقعه خالل )10( أيام.. 7

يتـــم تحديـــث الوثيقـــة والعقـــد بحســـب مخرجـــات . 1
المختصـــة  الجهـــة  إىل  والرفـــع  المفاوضـــات 

للموافقـــة عـــىل ترســـية العقـــد وتوقيعـــه.

بعـــد الحصـــول عـــىل موافقـــة الجهـــة المختصـــة . 2
)مجلـــس اإلدارة أو اللجنـــة اإلرشافيـــة(، يمكـــن 

ــية. ــة الرتسـ ــال لمرحلـ االنتقـ

الرتســــية الجهـــة  موافقــة 
عـلــى  التنفيذيـــة 
البدء بالمفاوضات  

النهائيــة

المفاوضات 
النهــائيـــة

تحـــديــــث
الوثيــقـــة

موافـقــــة 
لجهــــــــة  ا
التنفيذيــة

الجـهـــة  موافقة 
المختصـة )مجلس 
اإلدارة أو اللجنـــة 
بـعـــد  اإلرشافية( 
عـــىل  الحصـــــول 
موافـقـــــة وزارة 
)وحــــدة  الماليــة 

التخصيــص(

3. مسار نقل ملكية األصول
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4.3

5.3

√مثال توضيحي للنقاط اليت يجب التحقق منها*

الحصول عىل جميع الموافقات الالزمة للرتسية وتوقيع العقد.  01

ــص  ــروع التخصي ــة م ــز رشك ــس الفائ ــس المتناف ــم يؤس ــال ل ــص )فــي ح ــروع التخصي ــة م ــع اتفاقي ــن توقي ــد م ــراف العق ــني أط تمك  02
ــة(.  ــان االتفاقي ــرط لرسي ــائها ك ــد إنش ــص عن ــروع التخصي ــة م ــة إىل رشك ــات التعاقدي ــوق وااللزام ــال الحق ــىل أن ُتح ــة ع ــع االتفاقي فيوق

إعداد بروتوكول لإلغالق المايل والتجاري )يحدد الروط المسبقة لرسيان العقد والوصول إىل اإلغالق المايل والتجاري(.  03

إنهاء إعداد وثائق مروع التخصيص وإكمالها.  04

تحديد تاريخ ومكان توقيع وثائق مروع التخصيص والتنسيق مع المتنافس الفائز الذي ُرّس عليه المروع.  05

البدء بتنفيذ مروع التخصيص واستيفاء الروط المسبقة مثل إصدار سند األداء وتحرير المتنافس االحتياطي.  06

إنهاء أي إجراءات مطلوبة متعلقة بالطرح في السوق المالية السعودية.  07

توضح المادة 103 من الالئحة التنفيذية لنظام التخصيص الرشوط المسبقة للمرشوع والنقاط اليت يجب استيفاءها.

بعد إتمام عملية الطرح وعند الوصول لمرحلة اإلغالق التجاري، يتم التحقق من التايل:

بعد توقيع العقد مع المتنافس الفائز، يستمر العمل عىل استالم متحصالت بيع األصول 
كمرحلة أخرية في عملية البيع، وباكتمال الدفعات تنتهي عملية نقل ملكية األصول.

عند االنتهاء من النقاط أعاله، يتم توقيع العقد مع المتنافس الفائز ويتم اإلعالن عن اإلقفال التجاري للمرشوع.

المرحلة 4: اإلغالق التجاري

المرحلة 5:
استالم متحصالت بيع األصول

مىت تتــــم الرتسيــة ؟

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول

3. مسار نقل ملكية األصول

استالم متحصالت بيع األصولاإلغالق التجاريالطرح والرتسيةإعداد وثيقة المرشوعإعداد دراسة حالة األصول

في حـــال:

وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة 	 
عىل توقيع العقد.

مخرجات عملية الطرح ومضمون العقد 	 
متوافق مع الوثيقة الموافق عليها دون 

تحديث.

ال يوجد أي تظّلم ضد إجراءات الطرح والرتسية.	 

في حـــال:

وجود تحديث أو تعديل عىل الوثيقة الموافق عليها. 	 

وجود تظّلم ضد إجراءات الطرح والرتسية.	 

ُتستكمل إجراءات الرتسية وتوقيع العقد.

ــم  ــن ثـ ــة، ومـ ــة وزارة الماليـ ــب موافقـ ــة طلـ ــة التنفيذيـ ــىل الجهـ عـ
الجهـــة المختصـــة قبـــل الســـري بإجـــراءات الرتســـية وتوقيـــع العقـــد.
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