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 عامة أحكام :الباب األول

 التعريفات: الفصل األول

 

  (1) المادة

وُيقصد والقواعد المنظمة الواردة في الالئحة المعاني الموضحة في النظام يقصد باأللفاظ والعبارات 

خالف ما لم يقتض السياق  ؛ وذلكالُموّضحة أمام كل منها باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني

 ذلك:

 الصادرة بموجب النظام. لتخصيصالقواعد المنظمة ل القواعد المنظمة:

 .التخصيصالالئحة التنفيذية لنظام  الالئحة:

 .كجهة مختصةالتي تحددها القواعد المنظمة  الجهة الجهة المختصة:

 تحددها القواعد المنظمة كجهة تنفيذيةالتي الجهة  الجهة التنفيذية:

 مجلس إدارة المركز. مجلس اإلدارة:

 اللجنة اإلشرافية المشّكلة بموجب القواعد المنظمة. :اإلشرافية اللجنة

 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الهيئة:

عنهم( وفًقا للقواعد أعضاء اللجنة اإلشرافية األساسيون )أو من ينوب  :األساسيون األعضاء

 .مةالمنظ

 .أمانة اللجنة اإلشرافية :األمانة

شخصية  يكل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذ :المعني الجهاز

معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشروع تخصيص خاضع ألحكام 

 .النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام

حال لم  وفياإلشرافية في حال كانت اللجنة هي الجهة التنفيذية،  اللجنة :األول المسؤول

الجهاز  وزيرالمسؤول األول  فيكونفيذية نتكن اللجنة اإلشرافية هي الجهة الت

في حال كان الجهاز  المعني الجهازمجلس إدارة  أو ،حكمه في من أوالمعني 

 .المعني له مجلس إدارة

 .اللجنة اإلشرافية أو الجهة التنفيذية أو كالهما حسب السياقعمل  فريق فريق العمل:

مرتبطة بمشروع استشارية  ات ذات طبيعة مهنية أوشخص يقدم خدم :االستشاري

 .التخصيص
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، نقل ملكية أصولمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع  :التخصيصمشروع 

 هما، وفًقا للسياق.أو كال

القطاع،  ضمن التخصيصقطاع محدد، تحدد أهداف مشاريع متعلقة بخطة  :التخصيصخطة 

 الزمني للتنفيذ.والجدول في القطاع  التخصيص وقائمة مشاريع

عقد الشراكة بين 

القطاعين العام 

 والخاص:

 .تابع له دبما في ذلك أي عق ،الشراكة بين القطاعين العام والخاصعقد 

 .تابع له دبما في ذلك أي عق ،التخصيصعقد  :العقد

الدراسة التفصيلية المعّدة بشأن وثيقة مشروع التخصيص التي تشمل  وثيقـــــة:ال

والنظامية الجوانب الفنية والمالية التخصيص قْبل طرحه، ومشروع 

 .هبللمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطة  والتنظيمية

طرحه وإدارته، وإجراءات  التخصيص لمشروعتشمل العناصر الفنية  خطة :        الطرح خطة

، وتشمل إجراءات التقييم ومعاييره الُمّتبعة، ومستندات الطرح وملحقاتها

على أن تكون متوائمة مع الحاجة إلى مشروع التخصيص وكيفية تحقيق 

 .أهدافه

لتحديد حجم للسوق الجهة التنفيذية صدرها توثيقة من وثائق المنافسة  طلب إبداء الرغبة:

 هتمام بمشروع التخصيص.مدى االالسوق المستهدف و

طلب تقديم 

 المؤهالت:

التنفيذية للمتنافسين المحتملين وثيقة من وثائق المنافسة تصدرها الجهة 

لتقييم مؤهالتهم وقدراتهم على تقديم العروض لألعمال المرتبطة بمشروع 

 التخصيص.

مؤهالت لمشروع تقديم الاستجابة لطلب  الجهة التنفيذيةإلى  ُتقدم وثيقة :المؤهالت وثيقة

 .التخصيص

طلب تقديم 

 العروض:

المتنافسين وثيقة من وثائق المنافسة تصدرها الجهة التنفيذية لتطلب من 

 تقديم العروض على األعمال المرتبطة بمشروع التخصيص.

العروض لمشروع  تقديماستجابة لطلب  التنفيذية الجهةإلى  ُتقدم وثيقة :العرض وثيقة

 .التخصيص

 مشروع طرح وثائق

 :التخصيص

 .العروض تقديم وطلب المؤهالت تقديم وطلب الرغبة إبداء طلب تشمل
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لذين أبدوا رغبتهم ( أيام عمل من تاريخ إعالن قائمة األشخاص ا10عشرة ) المدة الالزمة:

، أو قائمة مقدمي العروض المؤهلين، أو التخصيص مشروعللمنافسة في 

نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض أو أو القائمة المختصرة للمتنافسين، 

في حال وجود ( أيام عمل 5خمسة ) ، ُمضافًا إليهاإجراءات التفاوضانتهاء 

 .الطرح أو الترسية اتإجراء ضدتظلم 

 

 مبادئ التخصيص: الثانيالفصل 

 

  (2) المادة

مشاريع  صالحياتها فيوعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العالقة عند ممارسة مهامها 

 :اآلتيمراعاة لتخصيص ا

 جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية. العدالة: بأن تكون معاملة .1

األطراف الخاصة والجهات المتنافسين و وتمكينذ مشاريع التخصيص بشفافية، الشفافية: بأن تنّف  .2

 من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله. الحكومية

األساس في تحديد حقوق  وفًقا ألحكام النظام هينفاذ العقود: بأن تكون أحكام العقد المبرم  .3

 المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعالقة بينهم.

ن مكّ مسبًقا، بما يُ  ةعدمذ بموجب خطط ودراسات التخطيط: بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنّف  .4

زمة قبل طرح هذه الخاص من التحضير واالستعداد لها وتوفير الموارد الالين العام والقطاع

 المشاريع للتنفيذ.

الجدوى: بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى االقتصادية للقطاعين  .5

 العام والخاص.

 

انطباق النظام على مشاريع  معاييرو التخصيص الحد األدنى لقيمة مشروع: الثالث الفصل

 التخصيص

 

  (3) المادة

العامة  ةالنظام العتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمدون اإلخالل بالضوابط الواردة في  .1

 اً العامة مشروع تخصيص خاضع ةمشروع تخصيص؛ ال ُيعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدم

 المنصوص عليه في هذه المادة.األدنى  ألحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد

ريال، وُيحتسب بناًء  مليون خمسين (50.000.000)يكون الحد األدنى لمشروع نقل ملكية األصول  .2

 لألصول المراد نقل ملكيتها.التي ُتقّدرها الجهة التنفيذية على القيمة التقديرية 

مليون  مائتي (200.000.000)يكون الحد األدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  .3

الجهة  التي تقدرها طوال مدة المشروعيال، وُيحتسب بناًء على إجمالي القيمة االسمية المتوقعة ر



 

 
6 

أي بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد األدنى في  التنفيذية

 : هامن

المملوكة للحكومة التي ُيمنح القطاع  إليها األصول اً ، مضافالنفقات الرأسمالية والتشغيلية .أ

 .إن وجدت ،الملكية(ما في ذلك نقل الخاص أي حقوق بشأنها )ب

 .العامة للدولة الخزينةااللتزامات المالية المحتملة المترتبة على  .ب

 يرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها. اإل .ج

المنصوص عليه  ىدنلتحقيق الحد األة تشابهطبيعة م يضم أكثر من مشروع ذ ة التنفيذيةللجه .4

 في هذه المادة.

االستمرار في طرح  ى الجهاز المعنيورأفي هذه المادة  عليهالمنصوص  ىدنتحقق الحد األيإذا لم  .5

؛ فُتطبق األنظمة واللوائح ذات العالقة بطرح العامة ةمرتبط بالبنية التحتية أو الخدمال المشروع

 ذلك المشروع.

 

  (4) المادة

على مشاريع التخصيص  نظام والالئحةالتسري أحكام  ،تطبيق أحكام المادة الرابعة من النظام ألغراض

التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة  الشركاتعليها التي تتولى طرحها أو التعاقد 

تأسيسها  %( من رأس مالها، وتكون الغاية من50أكثر من ) –بشكل مباشر أو غير مباشر  –ملكيتها فيها 

من قبل الحكومة لغرض  أو مملوكةً  الشركة مؤسسةً  وُتعد ،مشروع تخصيص طرحأو التملك فيها 

 :أي مما يأتيمشروع التخصيص إذا انطبق عليها  طرح

لغايات  بموافقة الجهة المختصة بناًء على وثيقة مشروع التخصيصتأسيس الشركة  تمإذا  .1

 .تمهيدًا لعملية نقل ملكية األصول شركة لىإالتحول  تنفيذ عملية

تحتية أو البنية مرتبط بالو تملكها من الحكومة ألغراض طرح مشروع أإذا كان تأسيس الشركة  .2

 .بأسلوب التخصيص عامةال اتخدمال

تحتية  بنى أصول ملكية نقل متضمناً  تأسيسها كانو بالكامل الحكومة تملكها التي الشركات .3

 .الحكومة من إليها عامة

 

 التخصيص وأولويات تنفيذها خطة :الثاني الباب

 التخصيصفرص معايير تحديد : األولالفصل 

 

  (5) المادة

في القطاع، وتحدد الجهَة للتخصيص المقترحة األصول والخدمات قائمة  تحدد خطة التخصيص

حْصر المرافق العامة واألصول التي تتولى المعني  ازوعلى الجه ،تخصيص المسؤولة عن كل مشروع

، والخدمات العامة التي تقدمها، واألنشطة التي تمارسها، وأوجه النفقات أو اإلشراف عليها إدارتها
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، ومشاريعها الرأسمالية الحالية والمستقبلية الجهاز المعنيالرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية 

أجل تحديد مدى )ويشار إليها في هذا الفصل بلفظ "النشاط"(، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من 

إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خالل التخصيص، وألغراض إجراء هذا التقييم يتم استخدام 

 المعايير اآلتية:

 معيار طبيعة النشاط: .1

له تؤدي  الجهاز المعنيكمنّظم للقطاع، وممارسة  الجهاز المعنيال يندرج ضمن مهام  النشاط .أ

كمنّظم  الجهاز المعنيأو عدم تركيز دور  ي ذات الوقتإلى توليها مهام التنظيم والتشغيل ف

 .للقطاع

وإنما  از المعنيللجه )ذات الطابع التنظيمي( ةلتقييم ال يعد من األنشطة الرئيسالنشاط محل ا .ب

 .از المعنيللجه )ذات طابع تشغيلي( ةمن األنشطة غير الرئيس

أو  ،لحاجات عامة للمجتمع تلبيةً نتاج سلع إأو  للمجتمع، عامة ةتقديم خدممرتبط ب النشاط .ج

 .لنفع العامل اتحقيقً 

الوطني التي تقتضي توليها ال يعد من أعمال السيادة أو من األنشطة المرتبطة باألمن  النشاط .د

من قبل القطاع العام بشكل حصري، وال يمكن مراعاة هذا الجانب من خالل هيكلة عملية 

 .نفيذه مسبقًا بنموذج التخصيصالتخصيص أو العالقات التعاقدية، ولم يتم ت

الحصول عليها من غير الموظفين والعاملين  للدولة؛ يتطلبيانات سرية النشاط ال يحتوي على ب .ه

وسيلة  ، مالم يكن هناكالمعنيين في الجهاز المعني والجهة التنفيذية إذنًا نظاميًا أو قضائياُ 

 . فعالة لحمايتها

 القطاع الخاص. يمكن أن يتم إسناده إلى النشاطأن  المناسبة الممارسات الدوليةتظهر  .و

 معيار مستهدفات القطاع: .2

ال يتوافق مع متطلبات تحقيق مستهدفات رؤية  للنشاط بنفسه الجهاز المعنيممارسة  .أ

 .2030المملكة 

ي القطاع الخاص للنشاط أو التوسع في تحقيق مستهدفات القطاع وخططه تتطلب تولّ  .ب

 مشاركة القطاع الخاص فيه.

بممارسة النشاط َيحّد من المنافسة، وال يتيح استقطاب المستثمرين  الجهاز المعنياستمرار  .ج

 وتوسيع قاعدة المنافسة في القطاع.

 معيار النفقات الرأسمالية: .3

يتطلب تصميم وإنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو تجديدها،  النشاط .أ

 صيانتها، أو إنفاق أي نفقات رأسمالية أخرى. أو توسيعها، أو تحديثها، أو

الحلول التقنية المستخدمة في النشاط ال تواكب المستجدات التقنية في ذات المجال، وتحتاج  .ب

 لتطويرها أو استبدالها.أو تشغيلي إلى استثمار رأسمالي 

 معيار الجودة والكفاءة: .4
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بدرجة أعلى من الكفاءة  ات النشاطالقدرة على تنفيذ ذالموارد البشرية والقطاع الخاص لديه  .أ

 .في الوضع الراهن الجهاز المعنيحققها يوالجودة التي 

ال توازي في الوضع الراهن  من ممارسة النشاطالُمنتجة الخدمات والسلع  أو توفر جودة .ب

 مثيالتها في دول المنطقة أو خارجها.

ال توازي في الوضع الراهن المدة الالزمة لتقديم الخدمة المرتبطة بالنشاط للمستفيد النهائي  .ج

 مثيالتها في دول المنطقة أو خارجها. 

 كلفة:تمعيار ال .5

 كلفةتكلفة ومصاريف تشغيلية أقل من التب القطاع الخاص لديه القدرة على تنفيذ ذات النشاط .أ

 .في الوضع الراهن المعنيالجهاز المترتبة على  والمصاريف

 .هناك فرصة أكبر لتحسين هيكلة تكاليف تقديم الخدمات للمستفيدين .ب

كلفة على الخزينة العامة، مع وجود إمكانية الستغالل النشاط بشكل أكثر تيمثل مركز  النشاط .ج

 . ، دون التأثير على متلقي الخدمات العامةلإليرادات اكفاءة بحيث يغطي نفقاته ويصبح مصدرً 

 معيار كفاءة اإلدارة: .6

مستهدفات واضحة للنشاط، وال مؤشرات معتمدة لقياس األداء في الوضع الراهن ال يوجد  .أ

 فيما يتعلق بمخرجات النشاط.

يستند إلى نموذج اإلدارة باألهداف وقياس األداء، وهناك حاجة لتطوير نموذج  ال النشاط .ب

وأدى ذلك إلى عدم فعالية تقديم الخدمة ، اإلدارة، وتبني نموذج إدارة أكثر كفاءة وفاعلية

 .بكفاءة وجودة عالية

 معيار التشغيل: .7

كاملة )مثل مخاطر مالءمة تصميم  الجهاز المعنيتحملها ي وجود مخاطر متصلة بالنشاط .أ

المنشآت وتحقيقها للغاية منها، ومخاطر التشييد، ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر 

والمالية(، وباإلمكان نقل بعض هذه المخاطر إلى القطاع التشغيلية، والمخاطر االقتصادية 

على إدارة مثل هذه المخاطر والحد من آثارها  -إضافة إلى العوامل أخرى  – لقدرتهنظرًا الخاص 

 .الجهاز المعنيكلفة أقل من تبشكل أكثر فاعلية وكفاءة وب

النشاط ال يحقق المعايير المتعارف عليها في الممارسات الدولية فيما يتعلق بالسالمة العامة  .ب

 وحماية البيئة واالستدامة وحفظ الموارد الطبيعية. 

التنفيذ  أو طريقة يستند إلى مواصفات المخرجات ومعايير األداء، وال يعد أسلوبال النشاط  .ج

 وة. عنصرًا جوهريًا في تحقيق الغاية المرج

 معيار القابلية للتمويل: .8

 النشاط قابل للتمويل في حال إسناده إلى القطاع الخاص.

 معيار التجارب السابقة: .9

 يوجد تجارب سابقة ناجحة محليًا أو دوليًا لتنفيذ النشاط أو نشاط مشابه له بأسلوب التخصيص.
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  (6) المادة

من المعايير الفرعية  (10) عشرة أي نشاط أظهر التقييم أنه تنطبق عليه عد  على الجهة التنفيذية 

محتملة لمشروع تخصيص، وإدراجه ضمن قائمة  فرصةً  أو أكثر الالئحة هذه من (5المادة ) المحددة في

بشكل مفّصل لتحديد مدى مناَسبة  ُتدرسمشاريع التخصيص المقترحة في خطة التخصيص التي 

 ،تنفيذها كمشروع تخصيص

 

 مشاريع التخصيص على مستوى القطاعأسس تحديد أولويات : الثانيالفصل 

 

  (7) المادة

 تصنيف المشاريع ضمن ثالث فئات وفق أهميتهاالتخصيص  عند إعداد خطة الجهاز المعنيراعي ي

 على النحو اآلتي:ذلك ، وخطة التخصيص مستهدفاتوتحقيق 

، ويترتب على مستهدفات خطة التخصيصكل تنفيذها كاملة يحقق ، أساسية تخصيص مشاريع .1

 .المستهدفاتتلك عدم تنفيذها عدم تحقيق 

، ويترتب على مستهدفات خطة التخصيصكاملة معظم تنفيذها يحقق رئيسة، تخصيص مشاريع  .2

 .لمستهدفاتاتلك تحقيق إخالل بعدم تنفيذها 

مستهدفات خطة التخصيص، وال يترتب تحقيق بعض تنفيذها إلى يحقق  داعمة،تخصيص مشاريع  .3

 تنفيذها إخالل بمستهدفات خطة التخصيص.على عدم 

 

  (8) المادة

خطة  في الواردة التخصيص مشاريع تنفيذ أولوية هذا الفصل في عليها المنصوص العوامل ُتحّدد .1

 .الالئحة هذه من( 7) المادة في ورد ما وفقوتقسيمها  التخصيص

 :المشاريع ما يأتي عند تطبيق هذه العوامل وتحديد أولوياتالمعني  ازيجب على الجه .2

الرئيسة  التخصيص مشاريعأولوية تنفيذ أعلى من  األساسية التخصيصمشاريع  إعطاء .أ

ذات األولوية العالية ضمن هذه الفئات للتنفيذ من أجل  المشاريعوالداعمة، ويمكن اختيار 

 .التخصيصهذا االختيار في خطة  تسبيب مع ،متوازن داخل القطاع تخصيصتحقيق برنامج 

شروع المابلة للتطبيق بالتساوي لكل مشروع، ما لم تكن خصائص وأهداف العوامل الق وزن .ب

، وفي هذه غيرها في عملية تحديد األولويات إعطاء بعض العوامل تركيًزا أكبر من تستدعي

 منها.عامل الحالة يجب استخدام تقنية المقارنة المزدوجة لتحديد الترجيحات النسبية لكل 

هذه  من( 10( و )9بكل من العوامل الواردة في المادتين ) -حسب االقتضاء  - االستعانة .ج

( و 9الالئحة، لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعوامل الواردة في المادتين )

 األصول.  بيعلمشاريع  ،( من هذه الالئحة11)
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وية تنفيذ مشاريع التخصيص، على أن تبّين خطة أول لتحديد آخر منهج اعتماد المعني ازللجه .3

تم مواءمة هذا المنهج مع ، على أن تومسوغاتها في تحديد األولوياتالتخصيص المنهج المتبع 

 .للتخصيص الوطنية االستراتيجية في األولويات تحديد إطار

 

  (9) المادة

 :اآلتيةوفق العوامل تحديد أولويات مشاريع التخصيص يكون 

 القطاع:تحقيق مستهدفات  .1

أو يساهم في  ،2030مستهدفات رؤية المملكة المشروع المقترح ُيعد من متطلبات تحقيق  .أ

 تحقيقها.

المشروع المقترح ُيعد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته  .ب

 وخططه.

المشروع المقترح له مستهدفات واضحة مرتبطة بمستهدفات القطاع وخطة التخصيص  .ج

 ع.للقطا

مستهدفات المشروع قابلة للقياس بمؤشرات أداء منضبطة تتيح تحديد مدى تحقيق المشروع  .د

 لمستهدفاته. 

 :الجهاز المعنينطاق عمل  .2

كمنّظم للقطاع، ونقل الدور التشغيلي  الجهاز المعنيالمشروع المقترح يساهم في تركيز دور  .أ

 إلى القطاع الخاص.

 الجهاز المعنيتوالها يالمشروع المقترح يساهم في التخفيف من األنشطة غير الرئيسة التي  .ب

من خالل إسنادها إلى القطاع الخاص، ويساهم في تركيز الجهود في تنفيذ األنشطة الرئيسة 

 لها.

 مخاطر المشروع: .3

ليًا أو الحقًا إلى حاأو بعضها  الجهاز المعنيتحملها يالتي  المشروع المقترح يتيح نقل المخاطر .أ

 القطاع الخاص.

السالمة العامة معايير المشروع المقترح سيترتب عليه درجة أعلى من التوافق مع متطلبات و .ب

 .المتعارف عليها في الممارسات الدولية وحماية البيئة واالستدامة وحفظ الموارد الطبيعية

 نفاق الحكومي:كفاءة اإل .4

درجة أعلى من الكفاءة في اإلنفاق الحكومي، والحد من المشروع المقترح يساهم في تحقيق  .أ

 الهدر المالي.

 .المعني ازالمشروع المقترح يساهم في التخفيف من النفقات الرأسمالية أو التشغيلية للجه .ب

 كفاءة اإلدارة الحكومية: .5

 . الجهاز المعنيالمشروع المقترح يساهم في زيادة كفاءة األداء في  .أ

 في تحسين جودة الخدمة.المشروع المقترح يساهم  .ب
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 الحكومية: اإليرادات  .6

 المشروع المقترح يساهم في تعزيز اإليرادات الحكومية غير النفطية. .أ

 المشروع المقترح يساهم في إيجاد أو زيادة مصادر دخل جديدة لإليرادات الحكومية. .ب

 :المشروع مخطط له .7

الخطط المعتمدة للقطاع التي كون النطاق الفني للمشروع معتمد من قبل الحكومة من ضمن 

 ُتمّول من الميزانية العامة للدولة.

 :از المعنيالموارد البشرية للجه .8

الموارد البشرية الكافية والخبرات الالزمة لدراسة وتحضير وطرح المشروع،  الجهاز المعنيلدى 

از رى للجه، وبشكل خاص عند األخذ بعين االعتبار احتياجات مشاريع التخصيص األخعقدوإدارة ال

 من الموارد البشرية.المعني 

 تحسين البنية التحتية: .9

إنشاء بنى تحتية جديدة، أو إعادة تأهيل بنى تحتية قائمة، أو المشروع المقترح يساهم في  .أ

 .تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صيانتها

 القطاع.المشروع المقترح يساهم في تطوير الحلول التقنية المستخدمة حاليًا في  .ب

 كفاءة الخدمات العامة وجودتها: .10

 المشروع المقترح يساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات العامة أو السلع المقدمة للمجتمع. .أ

المشروع المقترح يساهم في االرتقاء بمدة تقديم الخدمات العامة، وتقديمها بوقت أقل بذات  .ب

 الجودة أو بجودة أعلى.

 رقابة أكثر فاعلية على جودة المخرجات.المشروع المقترح يتيح تطبيق  .ج

 األثر االقتصادي للمشروع: .11

استقطاب المستثمرين و، في القطاع المنافسة المشروع المقترح يساهم في التوسع في .أ

 .في القطاع لمزاولة النشاط

 .السلع أو العامة الخدمات كلفةتالمقترح يساهم في خفض  المشروع .ب

 .المشروع المقترح فرص عمل إضافية سيولد .ج

 األثر االجتماعي للمشروع: .12

المشروع المقترح يساهم في تحقيق النفع العام، وتلبية حاجات عامة للمجتمع من الخدمات 

 العامة والسلع. 

 تقييم الحاجة: .13

 - ياألولحسب التقييم  -االحتياجات التي يسعى المشروع المقترح لمعالجتها واضحة، وال يوجد 

 وسائل بديلة لمعالجة تلك االحتياجات.

 :النظاميةالبيئة  جاهزية .14

ومدى حاجته إلصدار أدوات  للتنفيذجاهزية المشروع المقترح من النواحي النظامية والتنظيمية 

 نظامية وتشريعية جديدة.
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  (10) المادة

 :وفق العوامل اآلتية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحديد أولويات مشاريعيكون 

 القدرة على تحمل التكاليف: .1

 من الدولة. ائتمانيلى دعم للحصول عحاجة قدرة تحمل التكاليف للمشروع دون ال .أ

من  ماليلى دعم للحصول عحاجة دون الالمستفيدين قدرة تحمل التكاليف للمشروع من  .ب

 . الدولة

 الجدوى االقتصادية: .2

 أن يستقطب اهتمام المستثمرين. المشروع المقترح مجٍد اقتصاديًا للقطاع الخاص، ومن المرجح

 قدرة السوق: .3

لون أو مستثمرون لديهم القدرة قدرات السوق تستوعب طرح المشروع المقترح، ويوجد مشّغ 

 والكفاءة على تنفيذ المشروع والرغبة في المنافسة فيه. 

 القابلية للتمويل: .4

المرجح أن يلبي متطلبات المشروع المقترح قابل للتمويل من المصادر المحلية أو الدولية، ومن  .أ

 جهات التمويل.

 لدى جهات التمويل القدرة والرغبة الكافية لتمويل المشروع. .ب

 طبيعة المشروع: .5

 أو الدولي.المحلي على المستوى  مشابهة للمشروع المقترح بنجاح تنفيذ مشاريعتم  .أ

القدرة على التنفيذ، أو المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع )مثل اآلثار البيئية للمشروع، أو عدم  .ب

للقطاع  التأخر في التنفيذ، أو المخاطر اإلدارية والمالية للقطاع الخاص( منخفضة أو يمكن

 الخاص إدارتها والتخفيف من آثارها بكفاءة وفعالية.

المشروع المقترح جزء من محفظة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص مترابطة  .ج

 ها. ومتكاملة تم البدء بتنفيذ

 

  (11) المادة

 :وفق العوامل اآلتية نقل ملكية األصولتحديد أولويات مشاريع يكون 

 مواصفات األصول: .1

 األساسية. األنشطةال تحتاج الحكومة إلى االحتفاظ باألصول ألداء  .أ

 للمشترين المحتملين. نقل ملكية األصولعملية جاذبية  مناألصول  ستزيد .ب

 القدرة على تحمل التكاليف: .2

 اإلجرائيةعمال األالزمة لتنفيذ النفقات القادر على توفير الميزانية الالزمة لتغطية  الجهاز المعني

 .أو التحّول إلى شركة قبل طرح المشروع مثل إعادة الهيكلة اإلدارية أو المالية

 الجوانب النظامية: .3
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ملكية الجهة المالكة لألصول المقترح نقل ملكيتها محددة، والمتطلبات النظامية إلتمام نقل ال

 واضحة ويسهل تحقيقها.

 الحوكمة إطار: لثالثا الباب

 الجهات ذات العالقة بمشاريع وعمليات التخصيصمهمات صالحيات و: الفصل األول

 

  (12) المادة

 جهة كل تمارس الُمنظمة، والقواعد النظام في عليها المنصوص الجهات باختصاصات اإلخالل دون

 في وترفع الالئحة، هذه في لها الممنوحة والمهمات الصالحيات الالئحة في المحددة الجهات من

 .موافقتها ألخذ الصالحية تملك التي الجهة إلى اختصاصها عن يخرج موضوع كل

 

  (13) المادة

 :باآلتي القيام اإلدارةمجلس  على 

منح  مة،المنصوص عليها في القواعد المنظدون اإلخالل بصالحيات ومهمات الجهات األخرى  .1

الموافقات الالزمة لمشروع التخصيص وممارسة الصالحيات والمهمات بصفته الجهة المختصة 

 مة.عليها في النظام والقواعد المنظ وذلك في الحدود المنصوص

وممارسة الصالحيات والمهمات بصفته  وعملياتها لمشاريع التخصيصالموافقات الالزمة منح  .2

 المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة.وذلك في الحدود  مجلس إدارة المركز

التنفيذية،  المعدة من الجهة، والعقود ذات الصلة ووثائق طرح مشروع التخصيص، الوثيقةمراجعة  .3

 .بصفته جهة مختصة اهوإصدار قراره بشأن

بصفته جهة  وإصدار قراره بشأنهالتنفيذية مرتبط بمشروع التخصيص،  أي طلب للجهةدراسة   .4

 مختصة.

األحكام النظامية بشأن عدم سريان أي حكم من دراسة التوصية المقدمة من الجهة التنفيذية  .5

 مشروععلى  ؛استئجار الدولة للعقار وإخالئهأو  المنظمة للمنافسات والمشتريات الحكومية

 .التخصيص الخاضع ألحكام النظام

التخصيص التي تتوالها تلك بشأن مشاريع  الدوري المقّدم من الجهة التنفيذيةعرض النظر في ال .6

 ، وتوجيه الجهة التنفيذية بما يراه مجلس اإلدارة مناسبًا.الجهة

 تحديد المدة الزمنية الالزمة لتطوير وتحديث خطة التخصيص.  .7

إصدار قرار بسريان النظام على أي مشروع دراسة التوصية المقدمة من الجهة التنفيذية بشأن  .8

 عقد بشأنه.وقع يقبل نفاذ النظام ولم نظامية بشأنه موافقة  صدر تخصيص

 

  (14) المادة

 :القيام باآلتيالوزارة  علىمع عدم اإلخالل بأحكام المادة )الثامنة( من النظام، 
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المعدة من الجهة التنفيذية قبل الرفع بها إلى الجهة المختصة،  ، والعقود ذات الصلةالوثيقة دراسة .1

الوزارة وتدرس ، يوم عمل( 25خمسة وعشرين )خالل  وإصدار قرارها بشأن مشروع التخصيص

المترتبة بموجب والتكاليف الموضوعات ذات العالقة بالجوانب المرتبطة بااللتزامات المالية 

 .مشروع التخصيص

المخصصات المالية الالزمة لمشروع التخصيص لضمان تأمين اتخاذ ما يلزم طوال مدة العقد  .2

 .لى الحكومة في مواعيد استحقاقهاالمالية المترتبة عالمواَفق عليه والوفاء بااللتزامات 

منصوص الالتخصيص غير تقديم الدعم المالي واالئتماني لمشروع لجهة التنفيذية بادراسة طلب  .3

 يوم عمل.( 15خمسة عشر )ذلك الشأن خالل وإصدار توصية ب، عليه في العقد

منح الطرف الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقد  نيبتضم دراسة طلب الجهة التنفيذية .4

أو لحساب الخزينة العامة  الخاص حقوق تحصيل المقابل المالي أو اإليرادات العامة لحسابه مباشرة

 .بهذا الخصوص بصفتها جهة مختصة وإصدار قرارها بشأنهللدولة 

عليه المعايير المحددة عامة ألي جهة حكومية تنطبق  ةرصد وتحديد أي مشروع بنية تحتية أو خدم .5

في المادة )السابعة( من النظام وذلك قبل طرحه أو إبرام أو تجديد أو تمديد أي عقد بشأنه، 

وتزويد المركز بالوثائق والمعلومات الالزمة إلجراء الدراسة المحددة في المادة )السابعة( من 

 ةمشروع البنية التحتية أو الخدم النظام، ومراجعة نتائج الدراسة المبدئية المقدمة من المركز بشأن

، يوم عمل (20) عشرين خالل المشروع نتائج دراسة المركز حيال العامة، واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن

بما في ذلك العرض على مجلس اإلدارة ألغراض التوصية للمجلس ليقرر اعتبار ذلك المشروع 

 مشروع تخصيص خاضع ألحكام النظام.

 

  (15) المادة

 فيذية عند الرفع إلى الوزارة ما يأتي:تراعي الجهة التن

 ال يتم الرفع إلى الوزارة إال بعد إجراء الجهة التنفيذية دراسة شاملة لموضوع الطلب. .1

 تزويد الوزارة بكافة الوثائق والمعلومات الالزمة المرتبطة بموضوع الطلب. .2

، المكتوبةال يجوز للجهة التنفيذية الرفع إلى الجهة المختصة إال بعد الحصول على موافقة الوزارة  .3

 ويتم إرفاق موافقة الوزارة مع الطلب المرفوع إلى الجهة المختصة.

 

  (16) المادة

للوزارة عرض الطلب المرفوع من الجهة التنفيذية على المركز إلبداء المرئيات، وتنظر الوزارة في أي  .1

 يقدمها المركز، وتتخذ ما تراه مناسبًا حيالها.مرئيات 

للوزارة الطلب من المركز تسمية ممثلين عنه للمشاركة في عملية مراجعة الطلب المرفوع من  .2

 الجهة التنفيذية، وتقديم الدعم االستشاري لفريق الوزارة بهذا الخصوص.

 

  (17) المادة
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التنفيذية؛ يجب أن يكون القرار  في حال رْفض الوزارة منح الموافقة بشأن أي طلب مقّدم من الجهة .1

 ومسّببًا، ويبين أي متطلبات للوزارة لمنح الموافقة )إن وجدت(. مكتوبًا 

 على الجهة التنفيذية إشعار الجهة المختصة والمركز برفض الوزارة منح الموافقة. .2

ن تقدم الجهة إلعادة النظر في قرارها بالرفض، على أ يجوز للجهة التنفيذية إعادة الرفع إلى الوزارة .3

 التنفيذية للوزارة ما يسّوغ إعادة النظر في الطلب.

 

  (18) المادة

اللجنة على  دون اإلخالل بصالحيات ومهمات الجهات األخرى المنصوص عليها في القواعد المنظمة،

  القيام باآلتي: اإلشرافية

 كجهة مختصة: .1

بصفتها جهة منح الموافقات الالزمة لمشروع التخصيص وممارسة الصالحيات والمهمات  .أ

 مة.عليها في النظام والقواعد المنظ مختصة وذلك في الحدود المنصوص

 المعدة من الجهة، والعقود ذات الصلة ووثائق طرح مشروع التخصيص، الوثيقةمراجعة  .ب

 .ها بصفتها جهة مختصةوإصدار قرارها بشأنالتنفيذية، 

بصفتها جهة  وإصدار قرارها بشأنهالتنفيذية مرتبط بمشروع التخصيص،  أي طلب للجهةدراسة  .ج

 .مختصة

 كجهة تنفيذية: .2

 .منح الموافقات الالزمة لمشروع التخصيص وممارسة الصالحيات والمهمات .أ

 الجهاز المعنيالمعدة من ، والعقود ذات الصلة ووثائق طرح مشروع التخصيص، الوثيقةدراسة  .ب

 .يوم عمل( 25خمسة وعشرين )خالل  هاإلى الجهة المختصة، وإصدار قرارها بشأنرفعها قبل 

اإلشراف على األعمال التنفيذية المرتبطة بمشروع التخصيص الذي تكون اللجنة اإلشرافية هي  .ج

 الجهة التنفيذية له.

 في التخصيص مشاريعبما في ذلك  القطاع، في التخصيص مشاريع ومتابعة المباشر اإلشراف  .د

 .القطاع ذلك فياألصول و واألجهزة الفرعية القطاعات

بمشروع التخصيص، وتوجيهها بشأن الدعم  الجهاز المعنيالتنسيق والتعاون المستمر مع  .ه

 والمساعدة المطلوب تقديمها للجنة اإلشرافية.

التحقق من التطبيق الدائم لقواعد الحوكمة الواردة في الالئحة بشأن أعمال اللجنة اإلشرافية  .و

 واجتماعاتها وقراراتها.

 

  (19) المادة

 :اآلتي وفقتقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة 

 في مرحلة إعداد الوثيقة: .1
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تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة إعداد الوثيقة وقبل طرح  .أ

 وذلك في حال أظهرت الوثيقة أنه من الُمجدي ومن المناسب طرحه. التخصيص مشروع

من غير الُمجدي أو غير نه من يتم الرفع إلى الجهة المختصة في حال رأت الجهة التنفيذية أوال 

بناء على نتائج الوثيقة، على أن تقوم الجهة  المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص

 التنفيذية بإشعار المركز بذلك.

مثل  عمال اإلجرائيةطرحه بعد تنفيذ األنه من الُمجدي ومن المناسب في حال أظهرت الوثيقة أ .ب

، يتم الرفع إلى الجهة المختصة على مرحلتين وعلى النحو أو التحّول إلى شركة هيكلةالإعادة 

 التالي:

، وعلى البدء التخصيص يتم الرفع في نهاية مرحلة إعداد الوثيقة للموافقة على مشروع (1

 بتنفيذ األعمال اإلجرائية المطلوبة المحددة في الوثيقة.

االنتهاء من تنفيذ األعمال اإلجرائية المطلوبة؛ يتم الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة بعد  (2

مناَسبة  المطلوبة اإلجرائيةفي حال أظهرت نتائج تنفيذ األعمال  التخصيص على طرح مشروع

 ذلك.

تنفيذ المشروع من غير المناسب  نه من غير الُمجدي أووفي حال رأت الجهة التنفيذية أ

بناء على نتائج تنفيذ األعمال اإلجرائية المطلوبة، تقوم الجهة التنفيذية  تخصيصكمشروع 

 بإشعار الجهة المختصة والمركز بذلك.

 في مرحلة طرح مشروع التخصيص: .2

 التخصيص تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة طرح مشروع .أ

مخرجات عملية الطرح، وترسية مشروع التخصيص ، وذلك للموافقة على عقدالوقبل توقيع 

ه، والموافقة والموافقة على توقيع ،اعتماد الصيغة النهائية للعقدعلى صاحب أفضل عرض، و

  .على أي اتفاقيات مباشرة أو تقديم التعهدات الالزمة للمشروع إن لزم األمر

لوجود خلل إجرائي  صيصالتخ في حال رأت الجهة التنفيذية مناَسبة إلغاء عملية طرح مشروع .ب

في إجراءات الطرح أو لعدم الحاجة لطرح وتنفيذ المشروع، يتم الرفع للجهة المختصة للموافقة 

 وذلك قبل اإلعالن عن إلغاء الطرح وقبل إشعار المتنافسين بذلك.

 في األمور األخرى الخاضعة لموافقة الجهة المختصة: .3

لطلب الموافقة بشأن أي أمر آخر من األمور  المختصةتقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة 

المرتبطة بمشروع التخصيص الخاضعة لموافقة الجهة المختصة، وذلك حال وقوع الحالة التي 

 تقتضي الحصول على موافقة وقبل اتخاذ الجهة التنفيذية أي إجراء بشأن تلك الحالة.

 

  (20) المادة

التخصيص الطلب من الجهة المختصة إصدار للجهة التنفيذية في أي مرحلة من مراحل مشروع يجوز 

موافقة مسبقة بشأن أي أمر من األمور المرتبطة بمشروع التخصيص الخاضعة لموافقة الجهة 

إذا رأت أن منح الموافقة المسبقة يساعد في التعجيل بإجراءات تنفيذ  -المختصة، وللجهة المختصة 
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موافقة المسبقة أي حدود أو اشتراطات أو منح هذه الموافقة على أن تتضمن ال -مشروع التخصيص 

 متطلبات يجب على الجهة التنفيذية تحقيقها لنفاذ تلك الموافقة.

 

  (21) المادة

  القيام باآلتي: الجهاز المعني على

 كجهة تنفيذية: .1

الجهة  وه الجهاز المعنيكون يتولي األعمال التنفيذية المرتبطة بمشروع التخصيص الذي  .أ

التنفيذية له، وعلى وجه الخصوص إعداد الوثيقة، ووثائق الطرح، والعقود ذات الصلة، وإدارة 

فتح إجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات إبداء الرغبات، والتأهيل، والعروض، و

، وإعالن نتائج هموإشعار والتفاوض مع المتنافسين العروض المقدمة ودراستها وتقييمها،

وأي مهمات أخرى  ترسية وتوقيع العقد مع الطرف الخاص،ال وإدارة إجراءات ،لكل مرحلةرح الط

 خمسة وعشرين للنظر والبت فيه خالل والرفع بذلك للجنة اإلشرافية ،مرتبطة بإجراءات الطرح

، وذلك في ، وذلك قبل رفعها للجهة المختصةتاريخ انتهاء أي مرحلة منهايوم عمل من  (25)

 مة.منصوص عليها في القواعد المنظلالحدود ا

 خمسة عشر الرفع للجنة اإلشرافية بأي طلب مرتبط بمشروع التخصيص، للنظر والبت فيه خالل .ب

 يوم عمل، وذلك قبل رفعه للجهة المختصة إن لزم األمر. (15)

البيئة النظامية المنظمة للقطاع، على مقترحات تطوير  مشتملةإعداد خطة التخصيص للقطاع،  .2

يوم عمل من  (25) خمسة وعشرين اللجنة اإلشرافية للموافقة عليها خالل والرفع بها إلى

بشكل دوري أو كلما  خطة التخصيصمجلس اإلدارة لالعتماد، وتحديث  إعدادها، للرفع بها إلى

 .لزم األمر

إن وجدت، وإعداد ورفع تقرير كل  ستكمال إجراءات لتطوير البيئة النظامية للقطاعاتخاذ ما يلزم ال .3

ثالثة أشهر عن مستوى التقدم في ذلك، وأي صعوبات أو تحديات أو مخاطر محتملة في هذا 

 .الشأن، بما في ذلك توصياتها المقترحة لمعالجة ذلك لمجلس اإلدارة

ات تقديم الدعم للجنة اإلشرافية والعمل وفق توجيهاتها لتمكينها من أداء المهمات والمسؤولي .4

 الموكلة إليها بصفتها جهة مختصة أو تنفيذية. 

من  الموافق عليهما وخطة الطرحالتحقق من تنفيذ مشروع التخصيص وفق ما ورد في الوثيقة  .5

 الجهة المختصة.

  .التحقق من إجراء تقييم عادل ألي أصول مملوكة للدولة مرتبطة بمشروع نقل ملكية األصول .6

للقطاع، وأي سياسات أو قرارات صادرة بشأن  الموافق عليها التحقق من التقّيد بخطة التخصيص .7

 أي مشروع تخصيص.

اتخاذ ما يلزم للتحقق من أن إجراءات تأهيل المتنافسين على مشروع التخصيص، وتقييم عروضهم،   .8

واختيار صاحب أفضل عرض تتم وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة، وتتوافق مع 

 لحة العامة.متطلبات حماية المص
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التخصيص وتحقيق  المختصة لتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ مشروعالعامة التنسيق مع الجهات   .9

 أهدافه.

حفظ كافة الوثائق والمستندات والقرارات المرتبطة بمشاريع التخصيص، وتوثيق كافة اإلجراءات  .10

 التي تم تنفيذها بشأن مشروع التخصيص. 

، وإعداد تقرير نصف التخصيص ومراقبته في المرحلة الالحقة لتوقيع العقدتنفيذ عقد إدارة مرحلة .11

عن مستوى اإلنجاز، وأي صعوبات أو تحديات أو مخاطر محتملة في هذا المختصة سنوي للجهة 

 .الشأن، بما في ذلك توصياتها المقترحة لمعالجة ذلك

 

  (22) المادة

قدمها إلى اللجنة يالتي بيانات والوثائق والدراسات العن صحة  مسؤواًل  الجهاز المعنيكون ي .1

 .تهاوشمولي تهااإلشرافية ودق

عن أفعال منسوبيه واستشارييه المشاركين في األنشطة المرتبطة  مسؤواًل  الجهاز المعنيكون ي .2

اإلشراف والمتابعة المستمرة لهم، بما في ذلك استبعاد  الجهاز المعنيبمشروع التخصيص، وعلى 

 أي موظف أو استشاري يثبت عدم كفاءته، أو تقتضي المصلحة العامة استبعاده.

المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة تحمل يوالجهة الراعية لمشروع التخصيص،  الجهاز المعنيعد يُ  .3

 الموكلة إلى الجهة التنفيذية. أو تقصير أو إخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات
 

  (23) المادة

يقوم فريق العمل بالرفع بالتوصيات إلى الجهة التنفيذية للنظر فيها والموافقة على استكمال 

 اإلجراءات الالزمة بشأن مشروع التخصيص، وذلك في الحاالت اآلتية:

الجهة  الالئحة الستكمال إجراءات الرفع إلى هذه من هذا الفصل الحاالت المنصوص عليها في .1

 المختصة.

 قبل إطالق طلب تقديم المؤهالت لمشروع التخصيص. .2

المؤهالت  وثائقإعالن نتائج تقييم بعد االنتهاء من مرحلة التأهيل لمشروع التخصيص، وقبل  .3

 .وقائمة المتنافسين المؤهلين

 لمشروع التخصيص. طلب تقديم العروضقبل إطالق  .4

 .إعالن نتائج المنافسةلمشروع التخصيص، وقبل  العروضتقييم بعد االنتهاء من مرحلة  .5

 .من ذلك االنتهاء وبعد مع صاحب أفضل عرض لمشروع التخصيص نهائيةال مفاوضاتالب قبل البدء .6

 فيما يتعلق بالعرض التلقائي: .7

 عند استالم العرض التلقائي، وقبل البدء بدراسته. .أ

 بعد االنتهاء من دراسة العرض التلقائي. .ب

 مرتبطة بمشروع التخصيص تحددها الجهة التنفيذية.أي حاالت أخرى  .8
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 ومهماتها صالحياتها بعض التنفيذية الجهة تفويض: ثانيالفصل ال

 

  (24) المادة

 جهة التنفيذية تفويض بعض صالحياتها ومهماتها إلى أي مما يأتي:جنة اإلشرافية بصفتها اللل .1

 رئيس اللجنة اإلشرافية أو أي عضو من أعضائها. .أ

 .أي لجنة تشكلها اللجنة اإلشرافية أو المركز، أو الجهاز المعني .ب

 .تخصيصالمشروع ب ذات عالقة للحكومةشركة مملوكة  أي .ج

 فريق العمل. .د

 .أو ما يعادلها (الخامسة عشرةأي موظف حكومي لدى الجهة التنفيذية ال تقل مرتبته عن ) .ه

لصالحيات ( من هذه المادة؛ تكون ممارسة أي شخص ل1دون اإلخالل بما ورد في الفقرة ) .2

ض أن يمارس حصرية وغير قابلة للتفويضمن الجهة التنفيذية  المفوض بها والمهمات ، وعلى المفوَّ

 .الجهة التنفيذية، وال يجوز له ممارستها بصفته  عنالصالحيات والمهمات المفوضة إليه نيابةً 

المحددين في  من األشخاص ال يجوز للجهة التنفيذية تفويض أي من صالحياتها ومهماتها إلى أي .3

من استشاريي مشروع التخصيص،  ( من هذه المادة أو1الفقرات الفرعية )ب، ج، د، ه( من الفقرة )

أو أي شركة أو جهة من القطاع الخاص غير مملوكة للدولة، أو تفويض شخص ليس موظفًا 

بالخدمات  حكوميًا، ما لم يوافق مجلس اإلدارة على ذلك، وألغراض هذه الفقرة؛ ال تعد االستعانة

 الفنية لالستشاريين والخبراء )ومن في حكمهم( تحت إشراف الجهة التنفيذية تفويضًا منها لهم.

 

  (25) المادة

 .عضاء األساسيين للجنة اإلشرافيةاألبإجماع يصدر التفويض  .1

 ما لم يستوف الشروط التالية مجتمعة:تفويض ال ُيعمل بأي  .2

 .مكتوباً أن يكون  .أ

وحدود ممارسة  ،المشمولة بالتفويضوالمهمات الصالحيات التفويض بشكل واضح  يحددأن  .ب

 وال يجوز أن يكون التفويض عامًا. تلك الصالحيات والمهمات،

 أن يكون محدد المدة. .ج

 

  (26) المادة

، أو تضمينه أي قيود أو ضوابط هؤأو إلغا ،أو تمديده ا،تعديل التفويض الصادر عنهللجهة التنفيذية  .1

 .تراها مناسبة

فيما بينها، التفاويض وتعارضت أكثر من تفويض مرتبط بذات الموضوع يذية ت الجهة التنفإذا أصدر .2

الفصل في أي خالف ينشأ نتيجة  التنفيذيةوللجنة ، فإن التفويض الالحق يلغي التفويض السابق

 .صالحيات ومهمات الجهة التنفيذية ةبممارس الجهة المفوضةحدوث إشكال في تحديد 
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  (27) المادة

خالل فترة  ممارسة الجهة التنفيذية لما لها من صالحيات ومهماتدون  يحْول صدور التفويضال  .1

ضوأن ُيعلم ، سريان التفويض  .بذلك المفوَّ

ض مسؤواًل ي .2 ويتحمل كامل المسؤولية المباشرة ، عن القرارات واألعمال التي يقوم بها كون المفوَّ

، وعن عدم بها الُمفّوضعن أي مخالفة أو تقصير أو إخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات 

وعلى  ؛صحة أو دقة البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها للجهات المعنية بمنح الموافقات

ض خالل ممارسته  الجهة التنفيذية اتخاذ ما يلزم ألغراض اإلشراف والمتابعة المستمرة للمفوَّ

 الصالحيات والمهمات المفوضة.

 

  (28) المادة

إلى التفويض الممنوح  استناداً  يتخذهاالتي واإلجراءات القرارات ب الجهة التنفيذيةإشعار المفوض على 

الجهة  وفق ما تقرره، أو أو القيام باإلجراء أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار خمسةوذلك خالل  ،له

 .التنفيذية

 

 اللجنة التوجيهية وفريق العمل: الثالثالفصل 

 

  (29) المادة

مشاريع  تكون مسؤولة عن لها توجيهيةلجنة تشكيل جهة تنفيذية جنة اإلشرافية بصفتها لل .1

توجيهية شريطة تحديد نطاق عمل كل  أكثر من لجنةتشكيل  لهاويجوز  التخصيص التي تتوالها،

 بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليتها. لجنة توجيهية بشكل واضح

، وللجنة التوجيهية إضافة أعضاء كزوالمر الجهاز المعنين عضوين يمثالمن اللجنة التوجيهية تتكون  .2

 إضافيين بشكل دائم أو مؤقت.

 

  (30) المادة

تقل ، على أال ومن شاغلي المناصب العليا ،نييجب أن يكون أعضاء اللجنة التوجيهية سعودي .1

 .أو ما يعادلها (الرابعة عشرة)مرتبتهم عن المرتبة 

من قبل الجهة التي يمثلونها، إلى جانب ممثل بديل  تهمتسميباللجنة التوجيهية يتم ترشيح أعضاء  .2

 .ينوب عن كل عضو في الحضور والتصويت نيابة عنه في حال عدم تمكنه من الحضور

  .يجوز استبدال األعضاء أو من ينوب عنهم كتابًة من الجهة المعنّية التي يمثلونها .3

 .يتولى العضو األعلى مرتبة رئاسة اللجنة التوجيهية .4

 

  (31) المادة
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تحدد اللجنة اإلشرافية في قرار ، وليات المنصوص عليها في الالئحةؤاإلخالل بالمهمات والمسدون 

 :أو بعضها تشكيل اللجنة التوجيهية مهام ومسؤوليات اللجنة التوجيهية والتي قد تشمل المهام اآلتية

تقرير أو عرض أو توصية أو  أيبما في ذلك  ،اللجنة اإلشرافيةمراجعة أي موضوع قبل رفعه إلى  .1

 .هبشأن اتالتوصي وتقديممقترح أو دراسة، 

 ،شاريع التخصيصبم صلة إلى اللجنة التوجيهية ذات العمليرفعها فريق  ألةالنظر في أي مس .2

 .بشأنها التوصية وتقديم التقارير والمخرجات خالل جميع مراحل مشاريع التخصيص المواست

 ولياته.ئألداء مهماته ومس العمل فريقتقديم الدعم الالزم ل .3

م بأعمال حصول على أي دعم الزم أو موافقات ضرورية للمساعدة في التقدّ للالتواصل والتنسيق  .4

 مشاريع التخصيص.

النظام، والقواعد  حاالت عدم االمتثال ألحكام وتحديدتخصيص، المشاريع  أنشطة مراقبة .5

 .لجنة اإلشرافيةال إلى بشأنها والرفعأخرى،  نظاميةو أي متطلبات أ الالئحةو مة،المنظ

وتوجيهها، بما في ذلك اإلشراف على مخرجات فريق العمل التخصيص إلشراف على مشاريع ا .6

 والتقدم في األعمال، وتقديم التوجيه واإلرشاد.

 الجهة إلىتقديم التوجيه وحل اإلشكاليات والخالفات التي تواجه فريق العمل، وتصعيد األمر  .7

 عند الحاجة. التنفيذية

 .العالقةأو أصحاب  العملتقديم اإليضاحات بشأن المسائل الُمصّعدة من فريق  .8

 .لجنة اإلشرافيةال تحددها أخرىأي مهمات  .9

 

  (32) المادة

لجنة ال توافق لم ما األعضاء، جميع يحضرها مغلقة جلسات في اجتماعات اللجنة التوجيهية تعقد .1

 .ةحد على حالة لكل وذلك ذلك؛ خالف على اإلشرافية

 الوسائل عبر ُبعد عنعلى القرارات حضوريًا أو   والتصويت االجتماعاتعقد  التوجيهية اللجنة ألعضاء .2

 .أو بالتمرير التقنية

 التوجيهية، اللجنة أعضاء أحد طلب على بناءً  أو الحاجة عند أو ، شهري بشكل االجتماعات ُتعقد .3

 اجتماعاً  التوجيهية اللجنة تعقد االنطباق(؛اإلشرافية )حسب  للجنة مقّرر اجتماع هناك يكون وحيثما

 اإلشرافية. اللجنة اجتماع بلق

 .لالجتماع التحضيرية واألعمال التوجيهية، اللجنة اجتماعات أعمال جدول وضع العمل فريق يتولى .4

 .االجتماع موعد من عمل أيام ثالثة قبل التوجيهية اللجنة رئيس قبل من لالجتماع الدعوة تصدر  .5

 حق له يكون أن دون األعضاء، غير من االجتماع حضوره ضرورة ترى من دعوة التوجيهية للجنة  .6

 أن وشريطة سرية، بيانات أو معلومات أي على االطالع في الحق له يكون أن التصويت، ودون

 .المصالح تعارض في أي من خاليا المدعو يكون

ن .7 اللجنة  رئيس ويقوم ن،يالحاضر األعضاء جميع ويوقعها العربية، باللغة االجتماعات محاضر تدوَّ

 ويجوز الحاضرين؛ األعضاء من توقيعه ومتابعة المحضر إعداد بشأن الالزمة بالترتيبات التوجيهية
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 حال في المعتمدة هي العربية اللغة تكون أن على اإلنجليزية، اللغة إلى االجتماعات ترجمة محاضر

 .االختالف

 

  (33) المادة

إال اإلشرافية  ةنجلوتوصياتها باإلجماع، وال يجوز عرض أي مسألة على التصدر قرارات اللجنة التوجيهية 

على خالف ذلك؛ وتصدر تلك الموافقة لكل  لجنة اإلشرافيةبموافقة اللجنة التوجيهية، مالم توافق ال

محل  ، وفي حال عدم حصول اإلجماع بين أعضاء اللجنة التوجيهية فُيرفع الموضوعةحالة على حد

 . باآلراء الواردة فيه للجنة اإلشرافية التخاذ رأيها بشأنه الخالف

 

  (34) المادة

 التي األنشطة على طالعهاالشرافية اإل ةنجلال إلى أشهر (6ستة )تقريرًا كل  التوجيهية اللجنة ترفع

 إنجازه تم ما - الخصوص وجه على - التقرير بّيني أن ويجب العمل، التوجيهية وفريق اللجنة بها تقوم

والتحديات  تنفيذها تواجه معوقات وأي المختصة، الجهة التنفيذية والجهة وتوجيهات قرارات بشأن

 والمخاطر المحتملة، والتوصيات المقترحة لمعالجة ذلك.

 

  (35) المادة

شريطة ، واحد أو أكثر بشأن مشاريع التخصيص التي تتوالهاتشكيل فريق عمل  للجنة التوجيهية .1

التخصيص التي تندرج بما في ذلك تحديد مشاريع  بشكل واضح فريق عملتحديد نطاق عمل كل 

 ضمن مسؤوليته.

 على النحو اآلتي:  كون تشكيل فريق العملي .2

 . الجهاز المعنيلفريق العمل يتم تسميته من قبل  قائد .أ

 .الجهاز المعني ن عنوممثل .ب

 ن عن المركز.وممثل .ج

، وأي ةوالقانونية، والفنين في األمور المالية، ين مختصياستشاريوللجنة التوجيهية االستعانة ب

 .ضمن فريق العمل الجهة التنفيذية اتحدده أخرىجوانب 

 يتم تسمية أعضاء فريق العمل من قبل الجهة التي يمثلها كل عضو، ويجب أن يضم فريق العمل .3

 :صين في المجاالت اآلتيةتمخ -ما أمكن  -

  .العالقات العامة والتواصل .أ

  .التخصيص بالقطاع أو مشروعالشؤون الفنية ذات العالقة  .ب

  .الشؤون التجارية والمالية .ج

  .إدارة المشاريع .د

 .الشؤون القانونية والتنظيمية .ه

  .الشؤون الهندسية واإلنشائية .و
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 .الشؤون االستراتيجية .ز

 .التي يمثلونها كتابةً  اتال أعضاء فريق العمل من قبل الجهيجوز استبد .4

 

  (36) المادة

فريق العمل بالمهارات الالزمة ذات الصلة، والخبرة، وحسن التقدير،  وأعضاء قائديجب أن يتمتع  .1

 :التي يمثلونها، بما في ذلك اتا من المؤهالت وفًقا لتقدير الجهوغيره

 .أن يكون سعودي الجنسية .أ

أن يتمتع بالخبرة الكافية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواًء في المملكة أم في الخارج؛  .ب

مس سنوات من الخبرة في منصب إداري بالنسبة لقائد فريق العمل، وما ال بما ال يقل عن خ

 .يقل عن ثالث سنوات من الخبرة بالنسبة لألعضاء اآلخرين

 .أن يتمتع بالخبرة الكافية في مجال التخصيص .ج

 .أن يكون متقًنا للغتين العربية واإلنجليزية .د

الفقرتين الفرعيتين )أ( و)د( من هذه المادة وللجهة التنفيذية استثناء من تراه مناسبًا من تطبيق 

 في حال وجود مسوغات لذلك.

وفي جميع األحوال، في حال تسمية استشاريين مختصين ضمن فريق العمل فيجب خلّوهم من  .2

 أي تعارض للمصالح.

 

  (37) المادة

دون اإلخالل بالمهمات والمسئوليات المنصوص عليها في الالئحة، يتولى قائد فريق العمل اإلدارة  .1

التي تقع تحت مسؤولية فريق  التخصيصمشاريع والتوجيه واإلشراف على األنشطة المرتبطة ب

 :، كما يتولى المهمات والمسئوليات اآلتيةالعمل

إعداد وتقديم وتحديث اإلجراءات المرتبطة بتنفيذ مشاريع التخصيص وفًقا لتوجيهات الجهة  .أ

 .أو اللجنة التوجيهية التنفيذية

المرتبطة بإجراءات التخصيص وفًقا لتوجيهات الجهة التنفيذية، بما في ذلك إدارة األنشطة  .ب

 .إدارة جميع إجراءات طرح مشاريع التخصيص، ومتابعتها واإلشراف عليها

 .تحديد مدى الحاجة للحصول على الخدمات االستشارية .ج

 .تشاريةاإلشراف والرقابة واإلدارة لجميع عمليات الطرح والمنافسة بشأن الخدمات االس .د

  .بشأن أي مسائل جوهرية ذات صلة بإجراءات التخصيص اللجنة التوجيهيةالرفع إلى  .ه

، وتحديد المهمات التي يتوالها كل فريق )حسب الحاجة( تقسيم فريق العمل إلى فرق فرعية .و

 .فرعي بما يتناسب مع اختصاصات أعضائه وخبراتهم

 .نة التوجيهيةأو اللج الجهة التنفيذية تحددهاأي مهمات أخرى  .ز

وليات المنصوص عليها في الالئحة، يتولى فريق العمل المهمات ؤخالل بالمهمات والمسدون اإل .2

 :وليات اآلتيةؤوالمس
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 .مساعدة قائد فريق العمل في تأدية أعماله .أ

التخصيص وفًقا لتوجيهات قائد فريق العمل، مشاريع األنشطة المرتبطة بإجراءات  تولي .ب

 .عليها، والرفع بشأنهاومتابعتها واإلشراف 

التخصيص للتوجيه مشاريع الرفع إلى قائد فريق العمل بشأن أي مسائل متعلقة بإجراءات  .ج

 .أو اللجنة التوجيهية بشأنها، أو التصعيد إلى الجهة التنفيذية

 .أي مهمات أخرى يتم التكليف بها من قائد فريق العمل .د

 

  (38) المادة

ذلك،  غيرعلى  اللجنة التوجيهيةيعقد فريق العمل اجتماعاته بحضور قائده وأعضائه، ما لم توافق  .1

 اللجنة التوجيهيةوتصدر قرارات فريق العمل وتوصياته باألغلبية، وإذا لم يتحقق النصاب، تقوم 

  .بتوجيه فريق العمل بما تراه مناسًبا

على األنشطة التي  طالعهاال اللجنة التوجيهيةإلى  أشهر (3) ثالثة تقريرًا كليرفع قائد فريق العمل  .2

ما تم إنجازه بشأن قرارات  -على وجه الخصوص  -بّين التقرير يُ بها فريق العمل، ويجب أن  قام

والتحديات والمخاطر ، وتوجيهات الجهة التنفيذية والجهة المختصة، وأي معوقات تواجه تنفيذها

 .معالجة ذلكالمحتملة، والتوصيات المقترحة ل

 

 اجتماعات اللجنة اإلشرافية وإصدار قراراتها: الرابعل الفص

 

  (39) المادة

ُتعقد اجتماعات اللجنة اإلشرافية وفًقا لجدول سنوي ُتقره مع بداية كل عام ميالدي، أو كلما  .1

؛ وُتعّد األمانة بالتنسيق مع األساسيين دعت الحاجة إلى ذلك بناًء على طلب من أي من أعضائها

 .جدول أعمال اجتماعات اللجنة اإلشرافية فريق العمل

)أو من ينوب عنهم( بناًء على  األساسيين د اللجنة اإلشرافية اجتماعاتها بحضور جميع أعضائهاَتعق   .2

أيام  (10) إلى األعضاء قبل موعد االجتماع بعشرة الدعوة دعوة من رئيسها، وتقوم األمانة بتوجيه

األقل فيما يتعلق باالجتماعات الطارئة. وألعضاء اللجنة عمل على األقل، أو قبل يومي عمل على 

، وُتعاد جدولة اإلشرافية حضور االجتماعات والتصويت على القرارات عن ُبعد عبر الوسائل التقنية

 .االجتماع عند عدم اكتمال النصاب

 :يجب أن تتضمن الدعوة إلى االجتماع ما يأتي .3

 .تاريخ االجتماع، ووقت انعقاده، ومكانه .أ

 .نوع االجتماع )عادي أم طارئ( .ب

 .أسماء من ُيتوقع حضورهم من غير األعضاء .ج

 .جدول األعمال، والمستندات والوثائق الُمعّدة بشأن الموضوعات المزمع مناقشتها .د



 

 
25 

للجنة اإلشرافية دعوة من ترى ضرورة حضوره االجتماع من غير األعضاء، دون أن يكون له حق  .4

 ،موافقة أعضاء اللجنة اإلشرافيةعد أي معلومات أو بيانات سرية إال باالطالع على أو  التصويت

على أن تخضع دعوة هؤالء األشخاص إلى حضور االجتماع ، وفي حدود ما يحقق الغرض من حضوره

 :للضوابط اآلتية

 .على حضورهم االجتماع األساسيينعضاء األموافقة  .أ

 .يتطلب عملهم مشاركتهم فيهأن يكون حضورهم مهًما لمداوالت االجتماع، أو  .ب

 .المصالح تعارضهم من خلّو  .ج

أيام عمل على األقل، أو  (5) خمسةب أن توجه األمانة الدعوة لهم قبل موعد عقد االجتماع .د

 .قبل يومي عمل على األقل فيما يتعلق باالجتماعات الطارئة

اإلشرافية من ترى ضرورة ُتعقد اجتماعات اللجنة اإلشرافية في جلسات مغلقة، وُتحّدد اللجنة  .5

 .حضورهم خالل انعقاد االجتماع

عقد اجتماع، فيجب إبالغ األمانة كتابًيا أو بالبريد  األساسيينعضاء األفي حال طلب أي من  .6

عمل على األقل من تاريخ االجتماع المطلوب انعقاده أو قبل  أيام (10عشرة )اإللكتروني قبل 

يومي عمل على األقل فيما يتعلق باالجتماعات الطارئة، ويجب أن يتضمن اإلبالغ الموعد المقترح 

 .لالجتماع وأسباب طلب عقده، والمواضيع التي سيتم مناقشتها

عاجل، والتي يصعب فيها عقد  لرئيس اللجنة اإلشرافية في الحاالت التي تستوجب اتخاذ قرار .7

اجتماع أن يطلب التصويت على القرار بالتمرير، شريطة توثيق الطلب وأي قرار أو إجراء متخذ في 

 .محضر أول اجتماع تعقده اللجنة اإلشرافية بعد إصدار القرار بالتمرير

 

  (40) المادة

 ة:في الحاالت اآلتي األساسيين ءعضااأل ُتصدر اللجنة اإلشرافية قراراتها بإجماع .1

 .مشروع التخصيص ، وترسية وتوقيع عقدوطرح الوثيقةالموافقة على  .أ

 القرارات التي تتخذها اللجنة. .ب

 .القرارات العاجلة التي يتم التصويت عليها بالتمرير .ج

 .الموافقة على عقود التخصيص، وعقود الخدمات االستشارية ومراحل الطرح الخاصة بهما .د

 .خطة التخصيص للقطاعالموافقة على  .ه

 .الموافقة على تفويض الصالحيات .و

 .التابعة للجنة اإلشرافية تشكيل اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة .ز

الموافقة على اإلفصاح عن مداوالت اللجنة دون اإلخالل باألحكام المنظمة للسجل،  .ح

 .ية أو استخدامهااإلشرافية، أو االطالع على المعلومات السرية وسجالت اللجنة اإلشراف

 .الموافقة على عقد اجتماع اللجنة اإلشرافية في جلسة غير مغلقة .ط

تصدر جميع القرارات األخرى للجنة اإلشرافية باألغلبية، ( من هذه المادة، 1استثناًء من الفقرة ) .2

 .اللجنة اإلشرافية الصوت الُمرّجحوفي حال تعادل األصوات، يكون لرئيس 
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 .يجوز إصدار أي قرار بموافقة عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة اإلشرافيةوفي جميع األحوال ال 

 

  (41) المادة

 :دارة للنظر والتوجيه في أي من الحاالت اآلتيةاإلتقوم األمانة بالرفع إلى مجلس 

إذا اجتمعت اللجنة اإلشرافية ولم تصدر قراًرا بشأن أي بند من بنود جدول األعمال الجتماعين  .1

 .وجود أي ُمسّوغ لذلكعاديين متعاقبين، ودون 

المصالح، أو لسبب آخر  تعارضإذا لم تتمكن اللجنة اإلشرافية من التصويت أو إصدار قرار بسبب  .2

 .يتعلق بالنزاهة

إذا لم تتمكن اللجنة اإلشرافية من اتخاذ قرار باإلجماع في المسائل التي يجب فيها اتخاذ قرار  .3

 .الجتماعين متعاقبين بإجماع األعضاء

يكتمل نصاب اللجنة اإلشرافية الالزم التخاذ قرار محدد الجتماعين عاديين مجدولين على  إذا لم .4

 .لياالتو

 .إذا لم تجتمع اللجنة اإلشرافية الجتماعين عاديين مجدولين على التوالي .5

أو الالئحة أو  مةمخالفة للنظام أو القواعد المنظ إذا وقعت من اللجنة اإلشرافية أو أحد أعضائها .6

 .نظمة وقرارات وتعليمات معمول بها في المملكةأي أ

 

  (42) المادة

، واألمانةها ؤُتدّون األمانة مجريات اجتماع اللجنة اإلشرافية في محضر ُيوّقع عليه رئيسها وأعضا .1

 :ما يأتي –بحد أدنى  –يتضمن محضر االجتماع أن ويجب 

 .اسم اللجنة اإلشرافية المعنية .أ

 .جدول األعمال .ب

 .رقم االجتماع .ج

 .االجتماع، ووقته، ومكانهتاريخ  .د

أسماء الحضور من األعضاء أو من غيرهم، ومناصبهم أو صفاتهم، وطريقة حضورهم )شخصي  .ه

 .أم بواسطة الوسائل التقنية(

 .(، حضوري أو بالتمريرنوع االجتماع )عادي أم طارئ .و

 .الموضوعات التي ناقشتها اللجنة اإلشرافية .ز

 .الوثائق الُموّزعة في االجتماع .ح

لقرارات الصادرة في االجتماع، بما في ذلك أي فهرسة أو ترقيم ذي صلة بالقرارات، وتاريخها ا .ط

 .ومكان إصدارها وأسانيدها النظامية، مع اإلشارة إلى الوثائق التي استند إليها عند إصدار القرار

 .اءأو تحفظات أو اعتراضات يبديها أي من األعض مرئياتنتائج التصويت على القرارات وأي  .ي

 .ل االجتماعخال تمت مناقشتهالتوجيهات والتوصيات الصادرة في االجتماع بشأن أي موضوع  .ك

 .تاريخ االجتماع القادم، ووقته، ومكانه .ل
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 .وقت انتهاء االجتماع .م

 .أي بيانات أو معلومات أخرى توافق اللجنة اإلشرافية على إضافتها إلى المحضر خالل االجتماع .ن

ل األمانة مسّودة محضر االجتماع إلى أعضاء اللجنة اإلشرافية )عبر البريد اإللكتروني أو أي ُترس   .2

عمل من انتهاء االجتماع، وعلى األعضاء  ( أيام5خمسة )وسيلة أخرى ُتقّرها اللجنة اإلشرافية( خالل 

أيام عمل من تاريخ استالم المحضر. ويرسل  (3) مراجعة المحضر وإبداء مالحظاتهم عليه خالل ثالثة

 .أعضاء اللجنة اإلشرافية لتوقيعه المحضر بعد ذلك بصيغته النهائية إلى

تكون مداوالت اللجنة اإلشرافية باللغة العربية فيما عدا الحاالت التي ُتجيز اللجنة اإلشرافية  .3

ن محاضر اجتماعات اللجن ة وقراراتها باللغة العربية، وتترجم المداولة فيها بلغة أخرى، على أن تدوَّ

 .إلى اللغة اإلنجليزية في أقرب وقت ممكن، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال االختالف

بقرارات اللجنة اإلشرافية التخاذ  وذوي العالقةفريق العمل اللجنة التوجيهية وتقوم األمانة بإبالغ  .4

 .الالزم

 

 المركزالتنسيق مع : الخامسالفصل 

 

  (43) المادة

مة أو الالئحة يوجب د نص في النظام أو القواعد المنظتطبق أحكام هذا الفصل بشأن أي موضوع ور

 على أي جهة من الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص التنسيق بشأنه مع المركز.

 

  (44) المادة

قبل البدء بتنفيذ األعمال المرتبطة بالموضوع المطلوب التنسيق بشأنه مع المركز؛ تقوم الجهة 

بالتاريخ المحدد لبدئها بالعمل، وخطة العمل والجدول الزمني له، كتابًة المسؤولة عنه بإشعار المركز 

تعلق بالتنسيق وفريق العمل المكّلف بالتنفيذ، وضابط االتصال المسمى من قبل تلك الجهة فيما ي

 مع المركز.

 

  (45) المادة

للجهة المسؤولة عن مثل هذه المسائل الطلب من المركز تسمية ممثلين عنه للمشاركة في تنفيذ  .1

 األعمال المرتبطة بالموضوع محل التنسيق، وتقديم الدعم االستشاري لفريق عملها.

كون دورهم تقديم ينظر المركز في الطلب وفي حال رأى مناسبته يقوم بتسمية ممثليه، والذين ي .2

المشورة والدعم االستشاري دون المشاركة في اتخاذ القرارات أو بناء السياسات أو التوجهات 

 المرتبطة بالموضوع محل التنسيق. 

  

  (46) المادة
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بعد انتهاء الجهة المسؤولة عن هذه المسائل من تنفيذ األعمال المرتبطة بالموضوع المطلوب  .1

مركز أو دون مشاركتهم، تعرض تلك الجهة مخرجات العمل التنسيق بشأنه، سواء بمشاركة ممثلي ال

أو التوصيات المرتبطة بالموضوع على المركز للمراجعة وإبداء المرئيات، وللمركز طلب أي معلومات 

 أو وثائق ذات صلة يراها الزمة.

بًا على الجهة المسؤولة عن هذه المسائل النظر في أي مرئيات يقدمها المركز واتخاذ ما تراه مناس .2

 بشأنها.

 

  (47) المادة

ئج التنسيق في الموضوع المطلوب التنسيق بشأنه مع المركز، وتتضمن اإلجراءات المتخذة اُتّوثق نت

في سبيل التنسيق مع المركز، وأي مرئيات للمركز لم يؤخذ بها ومبررات ذلك، وُيرفق ذلك بالوثائق 

 مرجع مختص. التي يتم الرفع بها في حال كان الموضوع يقتضي الرفع بشأنه إلى أي

 

   (48) المادة

ال يخل التنسيق مع المركز بشأن أي موضوع بمهمات وصالحيات كل من الجهة المختصة والجهة 

تها وفق التنفيذية، وال يعد ذلك التنسيق قيدًا على تلك الجهات عند ممارسة صالحياتها ومهما

 مة، والالئحة.النظام، والقواعد المنظ

 

 ستشارييناال تعيين: السادس الفصل

 

  (49) المادة

يجوز للجنة اإلشرافية، والجهة التنفيذية وفرق عملها، التعاقد مع استشاريين لتقديم الدعم في  .1

ألحكام النظام، بما في ذلك على سبيل المثال ال  الخاضعةالشؤون المرتبطة بمشاريع التخصيص 

الحصر، إلعداد وتطوير الوثيقة، وطرح وترسية وتنفيذ وإدارة مشاريع التخصيص وإعداد خطط 

 لتخصيص للقطاعات.ا

حكام المنظمة لذلك في نظام المنافسات والمشتريات ألتخضع إجراءات التعاقد مع االستشاريين ل .2

 الحكومية، على أن يراعى عند التعاقد مع االستشاريين اآلتي: 

شهًرا  (12) المصالح طوال فترة التعاقد، ولمدة اثني عشر تعارضيكون مستقاًل وخالًيا من أن  .أ

 ها.ئميالدًيا بعد انتها

مشروع التخصيص  علىثر ؤيمكن أن ت جهةعالقة مهنية مع أي مصلحة جوهرية أو كون له يأال  .ب

 المعني.

 تتوفر لديه الخبرة الكافية في مشاريع التخصيص.أن  .ج

أن تتوفر لديه المؤهالت المناسبة والمهارات المهنية التي تتوافق مع نطاق وطبيعة ودرجة  .د

 مشروع التخصيص المعني.تعقيد 
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 أن يكون معتمًدا أو مصنفًا من قبل مؤسسة اعتماد دولية معتمدة، إن أمكن. .ه

 أن يكون قد قدم خدمات استشارية في المملكة ودول أخرى، إن أمكن. .و

 

  (50) المادة

 ة.  ختصجهة المالونفيذية جهة التالولية العناية الواجبة لكل من ؤعاتق االستشاريين مس على يقع .1

االستشاريين ممارسة الحد المقبول من المهارات المهنية والعناية عند تقديم المشورة  علىيجب  .2

 ؛ وااللتزام بما يأتي:  نفيذيةجهة التلل

 .وأصولهه دلموار األمثلاالستخدام  ومراعاةحقوق ومصالح القطاع حماية  .أ

 .وأمانة ونزاهة، بكفاءة،الخدمات  تقديم .ب

 للة أو احتيالية.  ضم أو للمبادئ منافية أعمال في االنخراط عدم .ج

 للة.ضإفادات كاذبة أو مباإلدالء  عدم .د

 .وقوعها حالعنها  واإلفصاحالمصالح،  تعارض تجنب .ه

 لتحقيق مكاسب أو مصالح شخصية. السلطةعن استخدام النفوذ أو  االمتناع .و

 .نفيذيةجهة التالعن اتخاذ قرارات نيابة عن  االمتناع .ز

 .به المكلف العملعن اتخاذ إجراءات خارج نطاق وحدود  االمتناع .ح

 

 الوثيقة: الرابع الباب

  إعداد الدراسة التفصيلية لمشروع التخصيص: األولالفصل 
 

  (51) المادة

والمالحق  يجب ألغراض إعداد الوثيقة إجراء دراسة تفصيلية وفق المتطلبات الواردة في الالئحة .1

 .فريق العمل، وتكون مسؤولية إعداد الوثيقة على الفنية التي ُتصدر وفق الالئحة

 اآلتي: التفصيلية إجراء الدراسةُيراعى عند  .2

 .الممارسات المهنية المعتبرة في هذا الشأن .أ

 .خطة التخصيص .ب

 .صحيحة ودقيقةكاملة و التفصيلية أن تكون البيانات الُمستخدمة في الدراسة .ج

 .تم التوصل إليها بموضوعية وحيادية التفصيلية أن تكون نتائج الدراسة .د

 

  (52) المادة

 بحد أدنى ما يأتي:وفقًا ألحكام الالئحة، وتشمل  الدراسة التفصيلية ُتعدّ 

 .، واألهداف االستراتيجية للقطاع وأولوياتهاألهداف المنشودة من المشروع .1

 دراسة االحتياج للمشروع وفقًا لمتطلبات هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية. .2
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 لألصل أو الخدمة. الوضع الراهن .3

االقتصادية واالجتماعية يضاح اآلثار السلبية واإليجابية إ، مع بدائل التخصيص المناسبة للمشروع .4

 .ومسّوغات ذلكالبديل المرشح لكل بديل منها، مع بيان 

 السلبية واإليجابية هآثارالتخصيص المناسبة، وبيان األسلوب المرشح ومسوغات ذلك، وأساليب  .5

 .االقتصادية واالجتماعية

 ، وتشمل: الجوانب الفنّية والمالية والنظامية والتنظيمية وغيرها من جوانب المشروع .6

 تحليل قدرة السوق وقابليته لتنفيذ المشروع.  .أ

 الفوائد المتوقعة المالية واالقتصادية المباشرة وغير المباشرة. .ب

 أو فنية أو اجتماعية أو بيئية مرتبطة بالمشروع. أو تنظيمية نظامية صعوباتأي  .ج

 . مطلوبة للمشروعإجرائية  أعمال أي .د

 مشاريع نقل ملكية األصول.في لى شركة إأو للتحويل هيكلة أي متطلبات إلعادة ال .ه

 . توضيح أدوار الجهات ذات العالقة في القطاع والعالقة بينها في المشروع .و

 .مخاطر المشروع المحتملة .7

 التخصيص وال يتضمنها نطاقه. بمشروعوالتكاليف المرتبطة المشتريات  .8

 : ما يأتيللمشروع، على أن تشمل بحد أدنى  نوعية وطبيعة العالقات التعاقدية الالزمة .9

 (.ل والخدماتاألعماونطاق المشروع )ويشمل ذلك مدة العقد  .أ

ومؤشرات تقييم  ،لتنفيذ المشروعأدوات الرقابة واإلشراف والمتابعة المالية واإلدارية والفنية  .ب

  .أداء الطرف الخاص

ملكية أصول المشروع وطبيعتها وحقوق الملكية الفكرية، والتزامات األطراف المتعلقة  .ج

 .بتسليم واستالم موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع

 التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة.الرخص ومسؤولية إصدار  .د

وآلية الدفع، والعملة  لتزامات المالية بين األطراف، بما في ذلك آلية تنظيم اإليراداتاال .ه

 .المستخدمة في تسديد الدفعات، على أن يتم العمل على أن تكون بالريال السعودي

تنظيم أحكام تعليق تنفيذ العقد أو تعديله أو تمديده أو إنهائه، والتعويضات المستحقة بناًء  .و

 واآلثار المترتبة عليه. على أي من ذلك

تحديد مخاطر المشروع وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر  .ز

 .هاتخفيفو آليات الحد منهاو

الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجة إخالل أي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته  .ح

 .التعاقدية

عند انقضاء العقد أو إذا أخل الطرف الخاص في تنفيذ إجراءات ضمان استمرارية المشروع  .ط

 التزاماته التعاقدية.

 .وفق الالئحة المحلي المحتوىتنمية متطلبات دراسة .10
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وفق الضوابط  دراسة طرح المشروع طرحًا عامًا مباشرًا أو غير مباشر في السوق المالية السعودية.11

 والقواعد التي يصدرها مجلس اإلدارة.

  التخصيص.شركة مشروع تأجير عقار للدولة على ذا تضمن المشروع إتحديد المقابل المالي دراسة .12

 .العالقةمشاركة أصحاب  خطة.13

 

الشراكة بين القطاعين العام الدراسة التفصيلية لمشروع ب الخاصة المتطلبات: الثانيالفصل 

  والخاص
 

  (53) المادة

 ما يأتي: القطاعين العام والخاصلمشروع الشراكة بين  التفصيلية الدراسة تشمليجب أن 

المعلومات الالزمة بهذا الخصوص، و تكاليف على المدى القريب والبعيدال تحّملتحليل القدرة على  .1

 توفير المعلومات اآلتية ضمن التحليل المالي واالقتصادي: – بحسب الحال –على أن يتم 

  أثر كل التزام مالي بشكل سنوي. .أ

 .المطلوبةالسنوية اللتزامات المالية اأثر  .ب

 .أثر كل التزام مالي طوال مدة المشروع .ج

 اللتزامات المالية المطلوبة طوال مدة المشروع.الشامل لاألثر  .د

  إليرادات المالية السنوية.اأثر  .ه

 طوال مدة المشروع. تاألثر الشامل لإليرادا .و

 القيمة مقابل المال. تحليل .2

 

  (54) المادة

لمشاريع  حد األدنىالعام والخاص الوارد في النظام والمع مراعاة تعريف الشراكة بين القطاعين 

 :األساليب هذهومن ، الشراكةأساليب تحديد أسلوب من  التفصيليةيجب أن تشمل الدراسة  التخصيص،

 .(BOT) نقل –تشغيل  –تشييد  .1

 .(BOO) تشغيل –ك تملّ  –تشييد  .2

 .(BOOT) نقل –تشغيل  –ك تملّ  –تشييد  .3

 .(BTO) تشغيل –نقل  –تشييد  .4

 (.DBMصيانة ) –تشييد  –تصميم  .5

 (.DBOتشغيل ) –تشييد  –تصميم  .6

 .(DBFM) صيانة –تمويل  –تشييد  –تصميم  .7

 .(DBFOM) صيانة –تشغيل  –تمويل  –تشييد  –تصميم  .8

 .(DBFO) تشغيل –تمويل  –تشييد  –تصميم  .9

 .(DCMF) تمويل –إدارة  –تشييد  –تصميم  .10

 (. ROOتشغيل ) –تمّلك  –إعادة تأهيل .11
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 بين القطاعين العام والخاص الشراكة تعريفينطبق عليها  الشراكةأي أسلوب آخر من أساليب .12

 الموافقة على الوثيقة.عند توافق عليه الجهة المختصة و

 

 

 نقل ملكية األصولدراسة التفصيلية لمشروع الخاصة بال متطلباتال: الثالثالفصل 
 
 

  (55) المادة

 في مشروع نقل ملكية األصول أهمية اتخاذ بعض األعمال اإلجرائية في حال بّينت الدراسة التفصيلية

 فيجب في الدراسة، مشروعالأو تحويلها إلى شركة كجزء من  الُمراد نقلها إعادة هيكلة األصولك

 :يأتيما  التفصيلية

أو  ، وأي عوائق نظاميةتحليل الخيارات الممكنة إلعادة هيكلة األصول أو تحويلها إلى شركة .1

 .تنظيمية

األصول وإعادة هيكلتها أو تحويلها إلى شركة، ومعالجة أوضاع بالنظامي المتعلق الوضع تحليل  .2

 .، وأي عقود قائمةالموظفين

 التحليل المالي واالقتصادي المتعلق بتقييم األصول، وتقدير التكاليف والفوائد. .3

 صول أو تحويلها إلى شركة.إعداد الضوابط التنظيمية لسير العمل في حال إعادة هيكلة األ .4

 وضع اإلطار الزمني لتنفيذ عملية إعادة هيكلة األصول أو تحويلها إلى شركة. .5

 

  (56) المادة

في الدراسة  ضمن التحليل المالي واالقتصادي الُمراد نقلها العمل على تقييم قيمة األصوليجب 

 في ذلك ما يأتي:  تراعي الجهة التنفيذية، على أن التفصيلية

 .على األقل مستقلينمن خبيرين تقييم وتحليل قيمة األصول المتصلة بمشروع نقل ملكية األصول  .1

اق نطُيقّدم كل خبير تقريًرا بتقييم وتحليل قيمة األصول المتصلة بمشروع نقل ملكية األصول وفق  .2

 .ذات العالقة والتعليماتووفق األنظمة  ،العمل المحدد

 

  (57) المادة

يجب أن  لمشاريع التخصيص، حد األدنىالوارد في النظام وال األصولنقل ملكية مع مراعاة تعريف 

 نقل ملكية األصول، ومنها:أساليب تحديد أسلوب من  التفصيليةتشمل الدراسة 

 ين.استراتيجي ينمستثمرالبيع على  .1

 البيع من خالل السوق المالية. .2

 البيع عن طريق المنافسة. .3

توافق نقل ملكية األصول وتعريف ينطبق عليه  نقل ملكية األصول أي أسلوب آخر من أساليب .4

 عليه الجهة المختصة عند الموافقة على الوثيقة.
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 الوثيقة متطلبات: الرابعالفصل 

  (58) المادة

 :على أن تتضمن اآلتي يتم إعداد الوثيقة بناًء على نتائج الدراسة التفصيلية .1

  الدراسة التفصيلية.ذًيا لجميع محتويات ملخًصا تنفي .أ

 .والتنظيمية نظاميةالمالية، والفنية، والتجارية، والأبرز المسائل  .ب

، بما في ذلك الموافقات على إعداد التنفيذيةالمختصة و الموافقات المطلوبة من الجهات .ج

 استثناءات مطلوبة، والتفاويض المطلوبة، وغيرها.على أي وثائق الطرح، والموافقات 

المذكورة في الوثيقة تعكس ما ورد في بيانًا بأن المعلومات والبيانات والنتائج والتوصيات  .د

الدراسة التفصيلية بشكل دقيق، وأنه تم إعداد الدراسة التفصيلية وفق المتطلبات الواردة في 

 الالئحة.

 ُمشتماًل على ما يأتي: لموافقة عليهاابطلب  الوثيقةُترفع  .2

 .وأي إجراءات أخرى الزمة البدء بمرحلة الطرحالموافقة على  .أ

 الموافقات التي يلزم الحصول عليها من الجهات المختصة األخرى.تحديد  .ب

إجراءات أي والتعاقد الترسية أو  الزمة لمرحلة الطرح أوألعمال إجرائية أي موافقة ُمسبقة  .ج

 ذلك.يجب اتخاذها قبل 

مشروع في حال ظهر في أي مرحلة من مراحل ( من هذه المادة، 4مع مراعاة ما يرد في الفقرة ) .3

بيانات أو معلومات أو إجراءات جديدة بشكل يؤثر على ما ورد في الوثيقة الموافق  التخصيص

 .عليها، فيتم تحديث الوثيقة والرفع بها

فويض الجهة التنفيذية أو أي جهة أخرى بصالحية الموافقة على أي يجوز للجهة المختصة ت .4

الجهة تقدمه بناء على طلب  –المالية  تااللتزاماعدا بيانات  – تعديالت قد تطرأ على الوثيقة

وفي هذه الحال يجب أن يحدد التفويض عناصر الوثيقة ، في طلب الموافقة على الوثيقة التنفيذية

 .التي يجوز للمفّوض تعديلها وحدود ذلك

في وثيقة واحدة، وطرحها في عملية طرح  للجهة التنفيذية ضم مجموعة من المشاريع المتشابهة .5

 واحدة أو متعددة.

 

  (59) المادة

للموافقة المبدئية عليها قبل اكتمال  يجوز رفع الوثيقةالالئحة، هذه ( من 58استثناًء من المادة )

 :ما يأتي، على أن يشتمل طلب الموافقة الدراسة التفصيلية للبدء بتنفيذ بعض األعمال

 تحديد الجوانب التي لم ُتستكمل في الوثيقة. .1

 .المطلوب الموافقة عليهاتحديد األعمال  .2

 كتمال الوثيقة.ال المطلوبالجدول الزمني  .3
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دئية بوفي جميع األحوال، ال يجوز أن تشتمل هذه األعمال المطلوب الموافقة عليها في الموافقة الم

 طلب تقديم العروض.

 

  (60) المادة

وثيقة شريطة أن يكون هناك المن متطلب إعداد  تخصيصأي مشروع دارة استثناء اإللمجلس  .1

، عليهللمشروع محل االستثناء تمت الموافقة  مشابه تخصيص لمشروع ُمعّدة دراسة تفصيلية

 .سنوات (5) أكثر من خمسالموافقة عليها قد مضى على  التفصيلية على أال تكون الدراسة

قتصادي االمالي والتحليل ال من متطلبتخصيص ال يجوز بأي حال من األحوال استثناء مشروع  .2

 بما في ذلك تحليل القيمة مقابل المال، فالجدوى للمشروع والقدرة على تحمل التكالي راسةدو

 .–حسب االنطباق  –

 

  (61) المادة

موافقة ُتعد موافقة الجهة المختصة على الوثيقة دون اإلخالل بموافقات ومهمات الجهات األخرى، 

 مشروعطرح و –وجدت إن  – األعمال اإلجرائية تنفيذتنفيذ الوثيقة، و االنتقال إلى مرحلةعلى 

 .التخصيص

 الطرح خطة: الخامس الباب

 تنفيذ الوثيقةخطة  اتمتطلب: الفصل األول

 

  (62) المادة

مجلس والنماذج الصادرة من  مع مراعاة الوثيقة وقرار الموافقة عليها وأي موافقات أو إجراءات أخرى

 اآلتي:تشمل  الوثيقة الموافق عليهاتنفيذ لتفصيلية خطة ، ُتعّد اإلدارة

، وُيقصد بها األعمال التي تنص الوثيقة على القيام بها ألغراض إن ُوجدت جرائيةاإل عمالاألخطة  .1

 ومنها إعادة هيكلة األصل أو الخدمة أو النشاط، أو التحّول إلى شركة.  التخصيص مشروع

 وفق المتطلبات الواردة في هذا الفصل. خطة الطرح .2

 

  (63) المادة

 هذا في إليها الُمشاريجوز البدء بأعمال تنفيذ الوثيقة إال بعد الموافقة على الخطة التفصيلية  ال .1

 . الفصل

الطرح شريطة صدور بعض إجراءات القيام ب يجوز ،( من هذه المادة1من حكم الفقرة ) ءً ااستثن .2

 فقة على خطة طرح مبدئية تتضمن اآلتي: امو

 وثائق إجراءات الطرح المراد القيام بها.  .أ

 .خطة الطرحالجوانب التي لم ُتستكمل في  .ب

 . تخاذها، وذلك في اإلجراءات المراد االالئحة هذه من (64المادة ) ( من4-1العناصر ) .ج
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أعمال تأهيل  تضمنت اإلجراءات ، في حالالُمّتبعة هومعايير التقييم إجراءاتتفاصيل  .د

 المتنافسين. 

 . كتمال خطة الطرحالالجدول الزمني المطلوب  .ه

إال بعد صدور الموافقة على الخطة  العروض تقديم طلبال يجوز البدء بأعمال  األحوال جميع وفي

 .التفصيلية

 

  (64) المادة

 ما يأتي:بحد أدنى  تتضمن خطة الطرح

 هاتحقيق كيفيةأهدافه وو المشروع إلى الحاجة على مشتماًل  ،التخصيص مشروع عن ملخصاً  .1

 .المخاطر توزيع تفاصيلو لتعاقد،ا ونموذج ،فيه الفنية والعناصر المشروع أهداف

، وما إذا كان الشركاء المستهدفون محليين أم دوليين التخصيص لمشروع لسوق المتوقعا .2

الموافق عليها  لخطة الطرحوفقًا تنفذ برنامج اإلعالن والتسويق وغيرها من الخطوات التي و

 الجهات ذات العالقة.إشراك و المستثمرينلجذب اهتمام 

ن والهيكل التنظيمي واألدوار المنوطة بهم، وأي موظفوالضرورية للطرح، بما فيها ال التحضيرات .3

 خدمات استشارية تتم االستعانة بها.

والجدول الزمني  ،طرح وعدد جوالت االستيضاحخطوات عملية الو ح،جدول لعملية الطر .4

 .في كل مرحلةشاطات والمسؤوليات للن

 إجراءات وآليات الطرح التفصيلية وأسلوب الطرح ومبرراته وميزانيته. .5

وصفًا لألحكام المتعلقة بالتواصل مع القطاع الخاص، والمستثمرين المؤهلين، أو المدعوين  .6

 لتقديم العروض لتقديم مستنداتهم.

الطرح، والمقترحات والتعديالت على مستندات تحديد العملية المستخدمة لوضع التعليقات  .7

عما ورد في مستندات الطرح  بديلةال فنيةال المقترحاتبشأن  المسموح بإضافتها من المتنافسين

 .التخصيص مما يكون من شأنه تحسين مشروع

 الُمّتبعة. هومعايير التقييم إجراءاتتفاصيل  .8

 وتقليلها. الحد منها مخاطر الطرح وكيفية .9

 الطرح، وتحديد اللغة الرئيسة إذا كانت الوثائق ُتعد بأكثر من لغة.اللغة التي ُتعد بها وثائق  .10

 ة المتوقعة إلجراءات الطرح.يالميزان .11

، العامة والخاصة لعملية الطرح، واألحكام اإلشعاراتالطرح، بما فيها  مستنداتمسودات  .12

 مستندات الطرح.ل، وأي وثائق وملحقات التخصيص ومسودة عقد مشروع

 ونتائجها.  –إن وجدت  –إجراءات الطرح التي تمت بموجب خطة الطرح المبدئية .13

 والمعلومات البيانات ىتغيير علتتضمن أي ومستندات الطرح  الطرح بيانًا فيما إذا كانت خطة.14

 . بشأن ذلك التغيير اإلجراءات والتدابير الُمتخذة، وو قرار الموافقة عليهاالوثيقة أ الواردة في
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  (65) المادة

 :يناآلتيالقرارين ومستنداتها إلى المسؤول األول وُيتخذ بشأنها أحد  الطرح خطةُترفع 

 وتوجيه فريق العمل بالبدء بتنفيذها. الطرح الموافقة على خطة .1

 .بإجراء تعديالت عليهاوتوجيه فريق العمل الطرح خطة رفض  .2

أي تغيير عدم اشتمالها بيانًا بلم تتضمن  إذايجب رفض خطة الطرح ومستنداتها  ،وفي جميع األحوال

 .البيانات والمعلومات الواردة في الوثيقة أو قرار الموافقة عليهان ع

 

 تشكيل اللجان: الفصل الثاني

  (66) المادة

، اإلشـــــراف على أعمال وإجراءاتتتولى  "لمنافســـــةجنة الُتســـــمى " جنةلُيشـــــكل المســـــؤول األول  .1

 على النحو اآلتي: ةفرعي أربع لجانالطرح والتقييم والترسية إضافة إلى  وإدارة عمليات

 فتح العروض.للجنة  .أ

 تقييم مؤهالت المتقدمين.للجنة  .ب

 تقييم العروض الفنية.للجنة  .ج

 تقييم العروض المالية. للجنة  .د

مع مراعاة تحديد نطاق عمل اللجان  لتأدية أعمالها تشـــــــكيل لجنة فرعية أو أكثرجنة المنافســـــــة لل .2

ــائج أعمــالهــا للجنــة أو اللجــان اللجنــة  ترفعحوال وأعضــــــــــاءهــا، وفي جميع األ الفرعيــة الفرعيــة نت

  .ااعتمادهلنظر فيها لالمنافسة 
 

  (67) المادة
 اللجان اآلتي:  لعضويةُيشترط 

، بما في ذلك ذات الصــــــــلة بعمل اللجنةأن يكون أعضـــــــــاء اللجان مؤهلين وخبراء في المســـــــــائل  .1

 القانونية. المالية أو المسائل الفنية أو

من تعارض المصـــــــالح، وأن يفصـــــــح عن عالقاته  ٍل وغير منحاز، وخا بأنه محايدعضـــــــو اللجنة قر أن ي .2

 تنافسين إن وجدت.تقدمين والمالحالية والسابقة بالم

عضــو اللجنة كتابة بالقيام بمســؤولياته بشــكل مهني ومســتقل، والمحافظة على ســرية  يتعهدأن  .3

 لعالقة.، وتنفيذ المهام الواجبة وفق األنظمة واللوائح ذات اعمل اللجنةإجراءات 

تجتمع  أن ال يجوز لعضـو لجنة المنافسـة أن يكون عضـوًا في أكثر من لجنة فرعية واحدة، وال يجوز .4

 . في عضو واحد التقييم المالي ولجنة التقييم الفني عضوية لجنة

اللجان الفرعية  عدد أعضــــاء ء وال يقلعن ثالثة أعضــــالجنة المنافســــة ال يجوز أن يقل عدد أعضــــاء  .5

 ثنين. اعن 
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  (68) المادة

الالئحة، وللجهة  هذه ( من66تقدم الجهة التنفيذية الدعم اإلداري للجان المشـــــــكلة بموجب المادة )

ر استشاريين لمساعدة تلك اللجان في أداء مهماتها، يتوف -بناًء على طلب لجنة المنافسة  – التنفيذية

 ،تهايوحياد تهاوموضوعياالستشاريين  أعمالعن صحة ودقة  مسؤولة التنفيذية الجهة تكون أن على

  .االستشاريين مع الموقعة العقود في المسؤوليات تلك تضمين من تتأكد وأن

 

 الطرح: الباب السادس

  مشروع التخصيصطرح : الفصل األول

  (69) المادة
، وال يجوز استخدام أي ألحكام الالئحة اً وفق يجب أن يطرح مشروع التخصيص من خالل منافسة عامة

 . وفق أحكام الالئحة وبالشروط واألوضاع المنصوص عليهاوسيلة أخرى لطرح المشروع إال 
 

  (70) المادة
   :المراحل اآلتية المنافسة العامة في يكون طرح مشروع التخصيص من خالل .1

  .ةمرحلة إبداء الرغب .أ

  .مرحلة التأهيل المسبق .ب

 .مرحلة تقديم العروض .ج

( 1ج( من الفقرة ) )أ، ب،يجوز دمج مرحلتين أو أكثر من المراحل المشار إليها في الفقرات الفرعية  .2

 ا. معليه في الوثيقة وخطة الطرح الموافق عليه منصوصاً من هذه المادة، شريطة أن يكون ذلك 

 أن تستوفي المرحلة األولى من الطرح الشروط اآلتية:  حال الدمجفي  يجب  .3

اشتملت على التأهيل المسبق،  إذا اً يوم (28) وعشرين يةثمان عن مدة المرحلة األولىأال تقل  .أ

اشتملت على طلب تقديم العروض، وتحتسب المدد إذا  اً يوم (180) مائة وثمانين وال تقل عن

للفقرة الفرعية  تاريخ نشر وثائق المرحلة األولى واإلعالن عنها وفقاً ل يوم العمل التالي من

 )ب( من هذه الفقرة. 

المركز، ويتم اإلعالن ولجهة التنفيذية لكتروني لاإلموقع الأن تنشر وثائق المرحلة األولى في  .ب

إعالم وطريقة الحصول على وثائق المرحلة األولى في ثالث وسائل  التخصيص عن مشروع

 حسابات التواصل االجتماعي للجهة التنفيذية والمركز.في و محلية ودولية على األقل

مرحلة األولى، يسمح ألي دون اإلخالل بالشروط واألحكام المنصوص عليها في وثائق ال .ج

شخص بتقديم وثائقه في سياق االستجابة للطلبات الواردة في وثائق المرحلة األولى خالل 

  المدة واآللية والشروط المحددة في تلك الوثائق.
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من الشروط الواردة  بأٍي  اإلخالل حال فيمستوفية لمتطلبات المنافسة العامة  الطرح عملية ُتعد الو

  .وطالشر تلك الستيفاء تصحيحية إجراءاتلم ُتتخذ  ماالفقرة هذه في 

 
 مرحلة إبداء الرغبة : الثانيالفصل 

 

  (71) المادة
 تصدر الجهة التنفيذية طلب إبداء الرغبة، وفق اآلتي: 

 يشتمل طلب إبداء الرغبة على ما يأتي: .1

 وجدوله الزمني المتوقع.التخصيص خصًا عن مشروع لم .أ

 تقديمها.معلومات إبداء الرغبة وآلية  .ب

 موعد استقبال إبداء الرغبة. .ج

 في نافسةللم رغبتهم أبدوا الذين لألشخاصفقط  سُيرسلبيانًا بأن طلب تقديم المؤهالت  .د

 .التخصيص مشروع

 ثالثفي  هالمركز، ويتم اإلعالن عنولجهة التنفيذية لكتروني لاإلموقع الفي ينشر طلب إبداء الرغبة  .2

 . حسابات التواصل االجتماعي للجهة التنفيذية والمركزفي و األقلإعالم محلية ودولية على وسائل 

لنشر واإلعالن ليومًا على األقل تبدأ من يوم العمل التالي  (14) أربعة عشر تستمر مرحلة إبداء الرغبة .3

على يومًا  (14) أربعة عشرأن تقل المدة عن  ويجوز ،( من هذه المادة2ا في الفقرة )مالمشار إليه

  .ذلكأن تتضمن خطة الطرح  شريطةأيام  (7) سبعة عنأال تقل 

 
  (72) المادة

على التخصيص ُتعّد الجهة التنفيذية قائمة باألشخاص الذين أبدوا الرغبة في المنافسة في مشروع 

 لكتروني، وُتعلن القائمة بنفس الطريقة التي ُنشر بها طلب إبداء الرغبة. موقعها اإل

 
 التأهيل المسبق: الثالثالفصل 

 
  (73) المادة

 طلب تقديم المؤهالت صدر الجهة التنفيذيةالالئحة، تُ هذه ( من 71( من المادة )3) الفقرةمع مراعاة 

وفق األحكام  من نشر قائمة األشخاص الذين أبدوا الرغبة في المنافسة المدة الالزمةبعد مضي 

 اآلتية: 

 أن يتضمن طلب تقديم المؤهالت المعلومات والبيانات الواردة في هذا الفصل.  .1

في  هفي موقع الجهة التنفيذية وموقع المركز، ويتم اإلعالن عنُينشر طلب تقديم المؤهالت  .2

حسابات التواصل االجتماعي للجهة التنفيذية في و إعالم محلية ودولية على األقلوسائل  ثالث
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فيصدر طلب تقديم المؤهالت إلى األشخاص الذين  تنفيذ مرحلة إبداء الرغبةوفي حال ، والمركز

  .التخصيص أبدوا رغبتهم للمنافسة في مشروع

 والموعد النهائي لتقديم وثيقة المؤهالت عن المدة بين نشر طلب تقديم المؤهالتقل تال أ .3

  يومًا تبدأ من يوم العمل التالي إلصدار الطلب.  (28) وعشرين يةثمان

أن تكون المعايير المستخدمة لتحديد المتقدم موضوعية وعادلة وأال يتم تصميمها بطريقة تقيد  .4

، وفي جميع األحوال التخصيص أي متقدم يحمل المؤهالت الالزمة من المنافسة في مشروع

 يجب أن تتضمن خطة الطرح الموافق عليها هذه المعايير. 

 
  (74) المادة

 لبيانات اآلتية: المؤهالت المعلومات وا تقديم يتضمن طلب

 .مشروع التخصيصلالجدول الزمني لتقديم وثيقة المؤهالت والجدول الزمني المبدئي  .1

التعليمات بشأن محتويات وثيقة المؤهالت ومتطلباتها ومستنداتها الداعمة، والصيغة التي يجب  .2

 الداعمة. االمؤهالت ومستنداته وثيقةلتقديم وسائل التواصل أن ُتقدم فيها، و

 االنهائي لتقديم وثيقة المؤهالت، إضافة إلى بيان يفيد بأن وثيقة المؤهالت لن يتم قبوله الموعد .3

 بعد التاريخ والوقت المحددين.

 وتقديم اإليضاحات. المتقدمينتحديد مركز اتصال موّحد لإلجابة على تساؤالت  .4

 الموافق، ما لم يتم االستثناء من ذلك في خطة الطرح للمتقدمينبياًنا بشأن متطلبات الحد األدنى  .5

 . عليها

وصفًا لعملية االستيضاحات قبل تقديم وثيقة المؤهالت، بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بتلقي  .6

 االستيضاحات والرد عليها والجدول الزمني لذلك.

 .بالمتقدمينصة تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخا .7

وصًفا لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوقعات القطاع العام، وموقع المشروع  .8

لألصول المراد نقلها في مشاريع بيع األصول، وأهداف بيع ، أو وخصائصه األخرى ذات العالقة

 .-إن وجدت  -األصل، وهيكلة العملية بما فيها االلتزامات التعاقدية المستمرة 

 ، ومعايير التقييم ومنهجيته.التأهيلإجراءات عملية   .9

بيان أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي تفاصيل تجارية أو تعاقدية أخرى ذات عالقة  .10

 .بطلب تقديم المؤهالت

الجهة في إعداد وتقديم وثيقة المؤهالت لن تتحملها  المتقدمونبياًنا بأن التكاليف التي يتكبدها  .11

 الحكومة.نفيذية أو الت

، واإلفصاح المتقدمينالقواعد والمتطلبات المتعلقة بالتحالفات، والقيود المفروضة على أهلية  .12

 وتجنب تعارض المصالح.
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بأكملها من الجهة  هاأو إنهاء هاأو تغييربياًنا بجواز تعديل طلب تقديم المؤهالت وعملية الطرح  .13

الحكومة نتيجة الجهة التنفيذية أو مسؤولية على  أيالتنفيذية في أي وقت وألي سبب دون 

 .المتقدمونتكاليف تكبدها  أولذلك 

 . ما لم ُيسمح بذلك صراحة في طلب تقديم المؤهالت المتقدمين،للتواصل بين  حظراً  .14

والموظفين والعاملين  المتقدمين بين لتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوةواحظرًا للتواصل .15

التنفيذية، وأي من ممارسات الفساد األخرى، وبيان أنه يتعين الجهة و المعنيالجهاز المعنيين في 

 ضد صادرة سابقةقيود  وأعقوبات  ذكر أياإلقرار بامتثالهم لجميع ما سبق و المتقدمينعلى 

 .إن وجدت المتقدم

 وصًفا لإلجراء الخاص باستالم طلب تمديد الجدول الزمني لتقديم وثيقة المؤهالت. .16

 

  (75) المادة
 ما يأتي: –بحد أدنى  – وثيقة المؤهالت تتضمن

 . إن وجد عامة عن المتقدم والتحالف المتقدم معه معلومات .1

 والوثائق التأسيسية له، بما في ذلك: للمتقدم اإلدارية والقانونية هيكلةال .2

 .المتقدمالتي يتألف منها  والجهاتالتحديد الكامل لألفراد  .أ

 عضو في التحالف.األدوار والمسؤوليات التي يقوم بها كل  .ب

 األشخاص أو الجهات التي سُتقدم وثيقة المؤهالت. .ج

 في التحالف. والجهاتحقوق ملكية األفراد  .د

 ضوابط أو شروط التغييرات في الملكية. .ه

 .مشروع التخصيصالموظفون الذين سيتم تعيينهم ل .و

 :قدمعلى توفر ما يأتي في المت دلياًل  .3

 .مشابهةو في مشاريع القطاع أ وأ مشروع التخصيصخبرة ذات صلة ب .أ

 القدرة على تنفيذ مشروع التخصيص. .ب

 .ة والقدرة على تحمل التكاليفالماليالمالءة  .ج

خبرة في مشاريع قابلة للمقارنة اشتملت على أهم عناصر مشروع التخصيص مثل التمويل  .د

 والتصميم والبناء والتملك والتشغيل والصيانة.

 ، إن ُوجدت.القدرة على تلبية متطلبات األسهم والتمويل .ه

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

 .المحلي المحتوى عزيزخبرة في تطوير القوى العاملة وتعزيزها، ونقل التقنية والقدرات، وت .ز

والقدرة على التفاعل والعمل مع  مشروع التخصيصفهم خدمات القطاع العام واحتياجات  .ح

 جهات القطاع العام.
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والحفاظ على جودة الخدمات  مشروع التخصيصالقدرة على إدارة المخاطر في جميع مراحل  .ط

 والبنية التحتية.

 
  (76) المادة
 تقديم خطاب مع وثيقة المؤهالت، يتضمن: المتقدمينعلى 

 المؤهالت وطلب تقديم العروض.تعهد المتنافسين المؤهلين بااللتزام بإجراءات طلب تقديم  .1

 وصحة وثيقة المؤهالت. بدقةبيانًا  .2

في إعداد وتقديم وثيقة المؤهالت لن تتحملها  المتقدمونبأن التكاليف التي يتكبدها  إقراراً  .3

 الحكومة.

 .التعهد بعدم التواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، وأي من ممارسات الفساد األخرى .4

 
  (77) المادة

يجب أن تظل جميع بيانات المؤهالت المستلمة مغلقة حتى موعد إغالق باب تقديم المؤهالت،  .1

إلجراءات لتقديم المؤهالت، وفًقا  انتهاء موعدويتم فتح جميع بيانات المؤهالت في آن واحد بعد 

 محددة في طلب تقديم المؤهالت.ال

 المتقدمين وُتسّلمها إلى لجنة التأهيل.تفتح لجنة فتح العروض وثائق التأهيل الُمستلمة من  .2

دراسة بيانات المؤهالت وتقييمها وتحديد مقدمي العروض المؤهلين لتقديم لجنة التأهيل تتولى  .3

بنفس الطريقة العروض، وإعالن نتائج تقييم بيانات المؤهالت وقائمة مقدمي العروض المؤهلين 

 .التي ُنشر بها طلب تقديم المؤهالت

 
 طلب تقديم العروض: رابعالفصل ال

 
  (78) المادة

تنافسين المؤهلين المختصرة، ممن تاريخ إعالن نتائج تقييم المؤهالت وقائمة الالالزمة مدة البعد مرور 

الجهة التنفيذّية وثيقة طلب تقديم العروض إلى جميع المتنافسين المؤهلين مسبًقا لتقديم  ُتصدر

 .عروضهم

 
  (79) المادة

 العروض وفق األحكام اآلتية: ر طلب تقديم صدَ يُ 

 .الفصل هذا في الواردة والبيانات المعلوماتالعروض  تقديم طلب يتضمن أن .1
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وعادلة وأال يتم تصميمها  موضوعيةالعروض المقدمة  لتقييم المستخدمة المعايير تكون أن .2

وفي جميع األحوال يجب أن  ،مشروع التخصيص لتنفيذ مؤهل تحالف أو متنافسبطريقة تقيد أي 

 تتضمن خطة الطرح الموافق عليها هذه المعايير.

ومسمى "العرض  فني في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرضال العرض ُيقّدم أن .3

في مشروع نقل ملكية تقديم العرض الفني والمالي في مظروف واحد ويجوز  ،الفني" بشكل بارز

 .على ذلك الموافق عليهاخطة الطرح ، على أن تنص صولاأل

مالي في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى العرض ال ُيقدم أن .4

  .بارز"العرض المالي" بشكل 

 عن مدةُيمنح المتنافسون وقتًا كافيًا لتقديم العروض وااللتزام بالمتطلبات، وال يجوز أن تقل ال .5

 طلب تقديم العروض. إصداريوم عمل بعد  (60) ستين

 

  (80) المادة
 :ما يأتي –بحدٍّ أدنى  –تتضمن وثيقة طلب تقديم العروض

وصًفا لوثيقة الشروط والمواصفات ودورها في العملية التنافسية، مع تفصيل لكيفية تقييم  .1

 العروض.

 .مشروع التخصيصتنفيذ الجدول الزمني ل .2

)ما  –بحسب الحال  –وافتراضات وتوقعات التمويل ، هوأهداف، التخصيص روعمشنبذة عامة عن  .3

(، ونهج التعاقد، وعملية العناية الواجبة، الموافق عليهالم يتم االستثناء من ذلك في خطة الطرح 

والبيانات أو المواد المرجعية المتاحة بما في ذلك إمكانية الوصول إلى غرفة بيانات أو مصادر أخرى 

 .تخصيصمشروع الللمعلومات ذات صلة ب

المقترح )مثل:  أسلوب الطرحوفي مشروع نقل ملكية األصول وصفًا لألصول محل المشروع  .4

 التقنية والمسائل واستخدامها، األصول بملكية متعلقة إشكاليات أياألصول، األسهم، وغيرها( و

حق أي اشتراطات تابعة للعقد )مثل الموظفين، و باألصل، المتعلقة الفنية والرسومات والدراسات

أي التوائم مع والمشتقات المالية، وغيرها(، و ،استخدام األرض، التزامات االستثمار، معالجة الديون

األصول )مثل: تحديد كيفية تحقيق المشروع المقترح لمستهدفات القطاع، لنقل ملكية استراتيجية 

لتنفيذ أي  الروابط مع هيكلة اإلطار النظامي والتنظيمي للقطاع في السوق، والجدول الزمني

 .(تغييرات تشريعية

 :-حسب االنطباق  –تية بالنسبة لمشاريع نقل ملكية األصول، يجب تضمين المعلومات اآل .5

 وصفًا لألصول. .أ

 حالة ملكية األصول وأي مسائل متعلقة بها.إشارة الى  .ب

رسومات الأو  دراساتمثل المعلومات تقنية أو غيرها من المعلومات المتاحة  ألي اً موجز اً وصف .ج

 .صلألاب المتعلقة الفنية
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، وعقودها والتزاماتها موظفيهاوضع وووضعها النظامي والتنظيمي، نبذة عن هيكلة الشركة  .د

 .القائمة

 السوق الذي تعمل فيه الشركة. .ه

 نبذة عن أعمال الشركة )مثل: المنتجات، األصول، العمالء، وغيرها(. .و

 المالي وتوقعاتها المستقبلية. هامالية الشركة وتاريخ .ز

وكيفية التعامل مع هذه  مشروع التخصيصبيانًا بإمكانية تقديم مقترحات من المتنافسين على  .6

  إذا ُنّص عليها في خطة الطرح الموافق عليها. المقترحات وسريتها،

بتلقي  وصًفا لعملية االستيضاح في مرحلة ما قبل تقديم العرض، بما في ذلك اإلجراءات الخاصة .7

 االستيضاحات والرد عليها، وعدد جوالت االستيضاحات، والجدول الزمني لذلك.

 وصًفا لإلجراء الخاص باستالم طلب تمديد الجدول الزمني لتقديم العروض. .8

بما في ذلك أي مراسيم، وقرارات، التخصيص إشارة إلى األدوات النظامية المتعلقة بمشروع  .9

 ليها عملية تقديم العروض.وأنظمة، وقواعد، ولوائح تعتمد ع

، وبشأن تقديم العروض الفنية العرضتعليمات بشأن المعلومات والمواد التي يجب تقديمها في .10

، وفقهاوالمالية بشكل منفصل، وأي متطلبات متعلقة بالصيغة التي يجب أن يتم تقديم العرض 

واحد في تقديم عرض وما إذا كان سُيطلب  لتقديم العروض وأي مواد داعمة.وسائل التواصل و

 .فقط العرض الماليعلى فيه تعتمد عملية االختيار  التي ملكية األصول نقلع ومشر

الموعد النهائي لتقديم العروض إضافة إلى بيان يفيد بأنه لن يتم قبول العروض بعد التاريخ والوقت .11

 المحددين.

 تحديد مركز اتصال موّحد للجهة التنفيذية..12

 موّحد للمتنافس.طلب تحديد مركز اتصال .13

بياًنا بأن التكاليف التي يتكبدها المتنافسون في إعداد وتقديم العروض لن تتحملها الجهة التنفيذية .14

أو أي جهة حكومية التنفيذية  الجهةر موافقة مجلس اإلدارة بتحمل و، وفي حال صدأو الحكومة

 قة.رد في قرار الموافيذلك وفقًا لما  أخرى تلك التكاليف فيجوز تضمين

بياًنا بجواز تعديل أو تغيير أو إنهاء طلب تقديم العروض وعملية الطرح بأكملها من قبل الجهة  .15

نتيجة لذلك عن أو على الحكومة التنفيذية في أي وقت وألي سبب دون وجود مسؤولية عليها 

 أي تكاليف يتكبدها المتنافسون.

 العروض. صراحة في طلب تقديمما لم ُيسمح بذلك ، روضلتواصل بين مقدمي العل اً حظر.16

مقدمي العروض والموظفين والعاملين  بينالتواطؤ، وتعارض المصالح، والرشوة، و للتواصل حظراً .17

وبيان أنه يتعين وأي من ممارسات الفساد األخرى، التنفيذية  الجهةالمعنيين في الجهاز المعني و

 صادرة سابقةو قيود أعقوبات  أيذكر اإلقرار بامتثالهم لجميع ما سبق ومقدمي العروض على 

 .المتقدم ضد

 تحديد كيفية التعامل مع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمقدمي العروض. .18
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القواعد والمتطلبات الخاصة بالتحالفات، والقيود المفروضة على أهلية مقدمي العروض،  .19

 واإلفصاح عن تعارض المصالح.

العروض ومنهجيته، وما إذا كان سيتم استخدام معايير النجاح واإلخفاق، مع  وصًفا لمعايير تقييم .20

 تفصيل للمتطلبات المالية والفنية وعملية التقييم بأكملها.

مائة  تحديد مدة سريان العروض المقدمة، واشتراط أن تكون العروض المقدمة سارية لمدة .21

ا لم توافق الجهة التنفيذية على مدة ( يومًا من تاريخ استالمها على األقل، م180) وثمانين

 مختلفة. 

 بياًنا بشأن إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي األفضل. .22

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

 حظر تقديم المعلومات المضللة والسلوك المخادع، واستبعاد من يفعل ذلك. .24

تحديد أي متطلب لتقديم الضمان االبتدائي أو النهائي المتعلق بالعرض أو أي شكل آخر من  .25

وتحقيق  أشكال الضمان، وتحديد أي أتعاب الحقة قد تكون مستحقة الدفع عند نجاح عملية الطرح

 ، وقيمتها، والمستفيدين منها. ماليالتجاري والغالق إلا

إرفاق مسّودة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع متطلبات الوثيقة، وأي  .26

 مستندات أخرى ذات عالقة بطلب تقديم العروض.

 
  (81) المادة

 القيام باآلتي:  -شريطة السماح بذلك صراحة في خطة الطرح الموافق عليها – للجهة التنفيذّية

، وفي ضوء ما يرد ابداء المرئيات بشأنهإلين المؤهلين المتنافسالمبدئية من طلب تقديم العروض  .1

  .لب تقديم العروض المبدئي وإصدارهمن مرئيات تقوم الجهة التنفيذّية بتحديث ط

يقوم مقدمو العروض فيها بتقديم عروض مبدئية غير ملزمة  ،طلب تقديم العروض على مرحلتين .2

 أساسها تحديد صاحب أفضل عرض.تليها عروضهم النهائية التي تخضع للتقييم ويتم على 

 
  (82) المادة

 ما يأتي: يقة العرضتتضمن وث

عرضًا فنيًا مقدمًا في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم العرض ومسمى "العرض  .1

  .الالئحة أحكام بموجب مطلوب غير ذلك يكن لم ماالفني" بشكل بارز، 

العرض ومسمى "العرض ضًا ماليًا مقدمًا في مظروف منفصل ومختوم مع ذكر اسم مقدم عر .2

 .المالي" بشكل بارز

 قد يتأثر نتيجة ألي مما يأتي: العرضبأن تقييم  اً إقرار .3

 .طلب تقديم العروضالكلي أو الجزئي ب االلتزامعدم  .أ

إبداء تحفظات أو شروط أو تعليقات أو مؤهالت أخرى في عطاءاتهم أو في طلب تقديم  .ب

 العروض. 
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بما في ذلك  المقدمة من المتنافس في إطار عملية تقديم العروضإضافة التعهدات جواز ب اً إقرار .4

 مشروعمن االلتزامات التعاقدية في ، وعّدها جزءًا يتلقاها فريق العمل بالعرضأي وثائق تختص 

 .التخصيص

بأنه لم يطرأ تغيير في تشكيل المتنافس وال في الهيكل التنظيمي لنشاطه وأنه ما زال على  اً إقرار .5

، وفي حال طرأ تغير على ذلك فيتم توضيح معلومات ؤهلينس مدرج بقائمة الموضعه كمتناف

 ذلك التغيير وتفاصيله وتزويد المستندات المتعلقة به.

 ات التابعة له تتمتع بوضع قانوني صحيح في بلد التأسيس.جهإثبات أن المتنافس أو ال .6

 بالعرض متضمنًا:  اً مرفق اً خطاب .7

إال أو مقترحات تعليقات أي إبداء ًا بعدم تقديم العروض، وتعهدتعهدًا بااللتزام بعملية طلب  .أ

 العروض.تقديم في طلب  المحدداإلجراء بموجب 

 .مستندات وثيقة العرضالتعهدات والضمانات فيما يخص صحة وسالمة  .ب

وفقًا لما ورد في وثيقة التكاليف التي تكبدها المتنافس في إعداد وتقديم العروض بإقرارًا  .ج

 . العروضطلب تقديم 

لتكاليف التي تكبدها المتنافس في إعداد وتقديم العروض لن تتحملها الجهة إقرارًا بأن ا .د

 .التنفيذية أو الحكومة

المصالح أو الرشوة أو التآمر أو  تعارض عنبمنأى  ات التابعة لهجهالوالمتنافس  بأن إقراراً  .ه

 .قيودو أعقوبات االحتيال أو االدعاءات الكاذبة وأنه لم تصدر ضدهم أي 

 .مطلوبة بموجب طلب تقديم العروض إضافية مستنداتإقرارات أو أي  .8

 
  (83) المادة

يجب أن تظل جميع العروض المستلمة مغلقة حتى موعد إغالق باب تقديم العروض، وال ُتفتح  .1

 جهةيكون للفي حال استالم أقل من ثالثة عروض ف، والعروض حتى ُتستلم ثالثة عروض على األقل

 المختصة أحد الخيارين:

 الموافقة على فتح العروض المستلمة.أ. 

  .اوإعادة طرحه طلب تقديم العروضوثيقة التوجيه بتعديل ب. 

( من هذه المادة، يجوز فتح العروض المستلمة في حال كانت أقل من العدد 1تثناًء من الفقرة )اس .2

من الجهة المختصة ضمن قرارها على ذلك بشكل مسبق تمت الموافقة تكون المحدد، على أن 

 بالموافقة على الوثيقة.
 

 فتح العروض: الخامسالفصل 

  (84) المادة
تقوم الجهة  الالئحة،هذه الفصل )الرابع( من الباب )السادس( من  بعد استيفاء المتطلبات الواردة في

   التنفيذية بإحالة العروض إلى لجنة فتح العروض.
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  (85) المادة

 فتح العروض، يجب على فريق العمل أن يعد ويقدم للجنة العروض المستلمة قبل البدء في تقييم

والوثائق األخرى التي قد تكون ضرورية إلجراء التقييم،  العروض يمقدممن المواد التي حصل عليها 

، وغيرها. العروضبما في ذلك على سبيل المثال تعليمات التقييم والمواد اإلرشادية ونماذج تقييم 

 ثائق هيكل وعملية ومعايير وثائق المنافسة المعنية.ويجب أن تعكس جميع هذه الو

 
  (86) المادة

 تقوم لجنة فتح العروض باألعمال اآلتية:

 استالم جميع العروض الفنية والمالية. .1

 التأكد من أن جميع العروض ُمغلقة ولم يتم فتحها. .2

الذي  وفقًا لمستند إيصال استالم العروضكاملة ها التأكد من اكتمال استالم العروض ومستندات .3

 .ووقت وعدد ونوع المستندات للعرض المقدم يوضح تاريخ

في حال تبين للجنة أن العروض التي تلقتها لم تكن جميعها مغلقة أو لم تكن وفقًا لمســــــــتندات  .4

فيجب عليها توثيق ذلك في محضـــر خاص ورفعه للمســـؤول األول، وله  ،إيصـــال اســـتالم العروض

في هذه الحال التوجيه باستكمال أعمال اللجنة في حال تبين له عدم تأثير ذلك في نزاهة وعدالة 

 إجراءات فتح العروض، أو التوجيه بما يراه لتصحيح الخلل.

نـــة تقييم العروض الفنيـــة فتح العروض الفنيـــة وتوثيق ذلـــك بشــــــــكـــل دقيق، وإحـــالتهـــا إلى لج .5

 واالحتفاظ بالعروض المالية دون فتحها.

العروض المالية لمقدمي العروض الفنية  ةفتح العروض المالية وتوثيق ذلك بشـــــكل دقيق، وإحال .6

في حال كانت منهجية تقييم العروض تتضــــــــمن وذلك  إلى لجنة تقييم العروض المالية،المجتازين 

من لجنـة تقييم العروض  اً بعـد تلقيهـا إشــــــــعـار ،م العروض المـاليـةتقييم العروض الفنيـة قبـل تقيي

 .لمنافسةلجنة اتقرير التقييم الفني إلى  ورفعمن أعمالها بانتهائها الفنية 

دعوة مقدمي العروض لموعد فتحها في حال تضــــــــمنت خطة الطرح الموافق عليها ذلك وتم  .7

   .طلب تقديم العروضالنص على ذلك في وثيقة 

 

  (87) المادة
مشــــــــكلة لهذا الغرض بعد تلقيها للعروض  أخرى لجنة فرعية أي لجنة تقييم العروض الفنية أوتقوم 

الفنيــة من لجنــة فتح العروض وقبــل إجراءهــا للتقييم الفني بفحص العروض من حيــث االكتمــال على 

 النحو اآلتي: 
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لتي يجب أن تعد لجنة تقييم العروض الفنية قائمة مرجعية للمســــــــتندات والبيانات والمعلومات ا  .1

. طلــب تقــديم العروضتتوفر في العروض الفنيــة، وتكون هــذه القــائمــة معــدة بنــاء على وثيقــة 

 ويجب أن تحدد القائمة العناصر اإللزامية للتقييم. 

وأنها مقدمة وفق  اكتمالهاتفحص لجنة تقييم العروض الفنية مســــــتندات العروض الفنية وتوثق  .2

 دون تقييم ما ورد في تلك المستندات.  تقديم العروضطلب المتطلبات الشكلية لوثيقة 

العنـاصــــــــر غير و  أو غير مكتمـل،مكتماًل  كـان العرض إذامـا يتضــــــــمن لكـل عرض  تعـد اللجنـة تقريراً  .3

 . بناًء على القائمةفيه مكتملة ال

 

   (88) المادة
بفحص العروض الفنية أي لجنة فرعية أخرى مشــــكلة لهذا الغرض  تقوم لجنة تقييم العروض الفنية أو

 من الناحية الموضوعية وفق الخطوات اآلتية: 

الالئحة، وتقرر فيما إذا  هذه ( من87( من المادة )3االطالع على التقرير المعد بموجب الفقرة ) .1

كانت المستندات التي لم تقدم في العروض غير المكتملة جوهرية وال يمكن تقييم تلك العروض 

  من الناحية الموضوعية. 

تقييم العروض الفنية المكتملة، وكذلك العروض غير المكتملة التي تقرر أن عدم اكتمالها ال يؤثر  .2

 على العرض من الناحية الموضوعية. 

عناصر التقييم الواردة في المادة  وفق إعداد تقييم مفصل لنقاط القوة والضعف لكل عرض فني .3

ح أي من العناصــــــــر الفنية، وتوثيق أي ، وتحديد مدى الحاجة إلى توضــــــــي( من هذه الالئحة89)

 مالحظات أخرى. 

غير والمجتازة لتحديد العروض تصـــنيف العروض الفنية المقيمة بحســـب معيار )النجاح أو الفشـــل(  .4

طلب وفي حال كان هناك أي تصـــــــنيف آخر وارد في خطة الطرح الموافق عليها ووثيقة المجتازة 

 .هفتصنف العروض وفق تقديم العروض

إعداد تقرير شامل ومفصل عن نتائج األعمال التي تمت وفق الخطوات السابقة، على أن يتضمن  .5

التقرير المســـــائل التي ترغب اللجنة في الحصـــــول على إيضـــــاحات في شـــــأنها وآلية االســـــتيضـــــاح 

 . به المنافسةلجنة وجدوله الزمني، وتزود 

لآللية والجدول الزمني الموافق  اً ووفق المنافســـــة القيام بأعمال االســـــتيضـــــاح بعد موافقة لجنة .6

 .المنافسةعليهما من لجنة 

عمال االســـتيضـــاح، على أ( من هذه المادة بناء على نتائج 5تحديث تقريرها المعد بموجب الفقرة ) .7

أن ينص التقرير المحدث صراحة على أي تغيير حصل في تصنيف العروض نتيجة لعملية االستيضاح 

 .نافسة بهالملجنة  تزويدوأسباب ذلك، و
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لنتائج التقرير المعد  اً ســــــــماء مقدمي العروض الفنية المجتازة وفقأإشــــــــعار لجنة فتح العروض ب .8

 من هذه المادة.   بموجب

 

  (89) المادة
يتم تقييم العروض الفنية وفق منهجية التقييم الواردة في خطة الطرح الموافق عليها، على أن ُيراعى 

 العناصر اآلتية:  –حسب االنطباق  – في التقييم

 .مشروع التخصيصعلى تنفيذ  المتنافس وقدرتهإمكانيات  .أ

 .العقود مسودات علىالمقترحة من المتنافس  التعديالت .ب

 :ةاآلتي ناصرالعُتراعى في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  .ج

 طريقة إدارة المشروع:

 الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. .1

 من مراحل التنفيذ.خطة إدارة كل مرحلة  .2

 أنظمة إدارة المصاريف والجودة واألداء. .3

 إدارة المخاطر واإلجراءات المتبعة لتقليلها. .4

 القدرة على توفير العمالة والمعدات والمواد والتخطيط االستراتيجي لذلك. .5

 العالقات العامة ونظم االتصاالت وخطة رفع التقارير. .6

 نظام االلتزام بالمتطلبات النظامية. .7

 طريقة التصميم واإلنشاء:

 المواصفات والرسومات وأي مخططات للمشروع والموقع. .1

 تحديد المواد التي سُتستخدم في المشروع ومصادر توريدها. .2

 مها مع األنظمة القائمة.ؤة المقترحة، واالبتكار فيها وتواالحلول التقني .3

 قيمة المقترحات البديلة المقدمة من المتنافس. .4

 ومراحله واالختبارات عليه، وبدء التشغيل، والمسار الحرج.تسلسل اإلنشاء  .5

 البيئة(.ول تقليل آثار اإلنشاء )مثل: المرور، والعمل مع ذوي العالقة، ائوس .6

 العاملة والمهارات والتدريب. القوىخطة إدارة  .7

 الطريقة التشغيلية:

 آلية ضمان الجودة والكفاءة وااللتزام بالمتطلبات التشغيلية. .1

 إدارة المشاكل التشغيلية.إجراءات  .2

 أنظمة األمن والسالمة. .3

 الموظفين والعمال. والتعاقد مع توظيف الآليات  .4

 طريقة الصيانة:

 ودورة حياة المشروع. الدوريةم الصيانة نظ .1

 توفير مواد الصيانة واإلمدادات. .2



 

 
49 

 إجراءات االستدامة قصيرة وطويلة المدى. .3

 خطة تجديد واستبدال األصول الرأسمالية. .4

 نظم تقليل االنقطاع التشغيلي. .5

 برنامج التسليم.  .6

 :العناصر اآلتيةاألصول ُتراعى في تقييم مشاريع نقل ملكية  .د

  .جودة خطة العمل بما فيها خطة التسويق، والعمليات .1

 .خطة إدارة األصلجودة  .2

درجة الدعم من المتنافس )بما فيها خطة االستثمار إن وجدت( ومستوى االبتكار  .3

 التي سترد على المشروع.والمهارات 

 .آليات التعامل مع العقود القائمة والموظفين .4

 كيفية تنفيذ االلتزامات التعاقدية المستمرة. .5

 

  (90) المادة
الالئحة  هذه ( من88( من المادة )8تقوم لجنة فتح العروض بعد تلقيها اإلشــــــــعار الوارد في الفقرة )

 باآلتي: 

 لإلشعار.  وفقاً أصحاب العروض الفنية المجتازة فتح العروض المالية للمتنافسين  .1

 تحت إلى لجنة تقييم العروض المالية. إحالة العروض المالية التي ُف  .2

 

  (91) المادة
بعد تلقيها للعروض  أي لجنة فرعية أخرى مشــــــــكلة لهذا الغرض أوتقييم العروض المالية  لجنةتقوم 

 المالية من لجنة فتح العروض بفحص تلك العروض وفق الخطوات اآلتية: 

 تقييم العروض المالية المكتملة.  .1

وفق عناصــــــــر التقييم الواردة في  إعداد تقييم مفصــــــــل لنقاط القوة والضــــــــعف لكل عرض مالي .2

الواردة في العرض ، وتحديد مدى الحاجة إلى توضيح أي من العناصر ( من هذه الالئحة92المادة )

 ، وتوثيق أي مالحظات أخرى. المالي

تصنيف العروض المالية بحسب معيار )النجاح أو الفشل( وفي حال كان هناك أي تصنيف آخر وارد  .3

 .هفتصنف العروض وفق طلب تقديم العروضفي خطة الطرح الموافق عليها ووثيقة 

قرير شامل ومفصل عن نتائج األعمال التي تمت وفق الخطوات السابقة، على أن يتضمن إعداد ت .4

التقرير المســـــائل التي ترغب اللجنة في الحصـــــول على إيضـــــاحات في شـــــأنها وآلية االســـــتيضـــــاح 

 . به لمنافسةلجنة اد يوجدوله الزمني، وتزو

لية والجدول الزمني الموافق لآل اً ووفقمنافســـــة القيام بأعمال االســـــتيضـــــاح بعد موافقة لجنة ال .5

 .المنافسةعليهما من لجنة 
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عمال االســـتيضـــاح، على أ( من هذه المادة بناء على نتائج 4تحديث تقريرها المعد بموجب الفقرة ) .6

أن ينص التقرير المحدث صراحة على أي تغيير حصل في تصنيف العروض نتيجة لعملية االستيضاح 

 .  بهالمنافسة لجنة  وتزويدوأسباب ذلك، 

 

  (92) المادة

وفق منهجية التقييم الواردة في خطة الطرح الموافق عليها، على أن ُيراعى في  ماليةال العروض ميّ قتُ 

 التقييم العناصر اآلتية:

 :ُتراعى في تقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص العناصر اآلتية .1

 القدرة المالية لتنفيذ المشروع. .أ

 تفاصيل نسبة اإليرادات.تفاصيل المقابل المالي أو  .ب

 كشوف التسعير وتفاصيل التكاليف. .ج

المستخدمة ونتائج تلك  في االفتراضاتالمحتملة والمتغيرات نموذج التمويل وافتراضاته  .د

 .التغيرات

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

 .الكمياتجدول  .و

 ومقترح القيمة مقابل المال.صافي القيمة الحالية،  .ز

 جدول توقيع العقد واإلغالق المالي. .ح

 خطة إدارة المخاطر المالية. .ط

 كفاية الضمان ومعلوماته. .ي

 تفاصيل العرض وضمان التنفيذ وكفايته. .ك

 شروط وأحكام التمويل. .ل

 تفاصيل التأمين ومتغيراته.  .م

 يكلة وخطة التمويل.خطاب االلتزام واستراتيجية اله ذلك البنكي بما في الدعمتفاصيل  .ن

 :راعى في تقييم مشاريع نقل ملكية األصول العناصر اآلتيةيُ  .2

 ، وآلية احتسابه.الُمقدم العرض المالي .أ

استراتيجية و ،خطاب االلتزامو ،بما في ذلك تفاصيل الضمان البنكي يتفاصيل الدعم البنك .ب

 خطة التمويل.و ،الدعم هيكلة

 

  (93) المادة
 بعد تلقيها لتقريري لجنتي التقييم الفني والمالي النهائيين باآلتي:  منافسةتقوم لجنة ال

 بناء على عملية االستيضاح.  -إن وجدت –دراسة أسباب التغيير في تصنيف العروض  .1



 

 
51 

الموافقة على عملية  قراروألحكام الالئحة  اً التأكد أن عملية التصنيف واالستيضاح تمت وفق .2

 . االستيضاح وآليته وجدوله الزمني

تصنيف العروض الفنية والمالية باستخدام المنهجية الواردة في خطة الطرح الموافق عليها  .3

 . طلب تقديم العروضوالواردة في وثيقة 

من هذه ( 3، 2، 1إعداد تقرير للمسؤول األول يتضمن نتائج أعمالها المنصوص عليها في الفقرات ) .4

 وتوصياتها. المادة 

  (94) المادة
 لتقرير المقدم من لجنة المنافسة ما يأتي:ُيقرر المسؤول األول بشأن ا

ووفقًا لما ورد في تقرير  التخصــــــــيص إعادة العروض الفنية غير المتوافقة مع متطلبات مشــــــــروع .1

 لجنتي التقييم الفني والمالي، مرفقًا بها العروض المالية. 

في حال رأى المسؤول األول أن أسباب التغيير في تصنيف العروض نتيجة لعملية االستيضاح غير  .2

مبررة وكانت عملية التغيير مؤثرة في نتيجة التصـــــــنيف النهائية، فله التوجيه بما يراه مناســـــــبًا من 

 إجراءات تصحيحية أو إيقاف عملية الطرح.  

، وتحـديد العرض األفضـــــــــل ة الواردة في التقريرالموافقـة على تصــــــــنيف العروض الفنيـة والمـاليـ .3

بإجراء التوجيه  -المنافســـــةبناء على توصـــــية لجنة –والعروض االحتياطية، ويجوز للمســـــؤول األول 

طلب تقديم جولة نهائية لتحديد العرض األفضــــل شــــريطة أن يكون ذلك مســــموحًا به في وثيقة 

 : اآلتيالمنافسة لجنة  توصية، وأن تبين العروض

الفرق بين العرضــــــــين األولين في يكون كأن ، د أكثر من عرض قابل أن يكون العرض الفائزوجو .أ

 %.5التقرير أقل من 

لدولة بالسماح للمتنافسين بتوضيح عروضهم ل مشروع التخصيصوجود فرصة لتحسين قيمة  .ب

 المالية ومراجعتها.

 . اإلضافية تبرر المدة الزمنية والتكلفة اإلجراء هذا اتخاذ من المتوقعة الفائدة أن .ج

 العروض المشمولة بالجولة النهائية. تحديد .د

 
  (95) المادة

المنافسة في حال قرر المسؤول األول القيام بالجولة النهائية لتحديد العرض األفضل، فتقوم لجنة 

 اإلشعاربأنه سيتم إجراء الجولة النهائية، ويتضمن المشمولة في الجولة النهائية بإشعار أصحاب العروض 

 اآلتي: 

 أن جوالت االستيضاح قد انتهت.  .1

 هي الفرصة لتقديم العرض النهائي األفضل. الجولة النهائيةأن  .2

 .ًا باستبعاد صاحب العرض المشمول بالجولة النهائية إذا لم ُيشارك في الجولةبيان .3
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ن والمتنافس منحلتقديم العرض النهائي األفضل، على أن يُ النهائي وقت التاريخ والتحديد المكان و .4

 فترة معقولة إلعداد وتقديم العرض النهائي األفضل.

 

  (96) المادة

 أحكام في الواردة لألحكام وفقاً وُتقّيم  وُتفحص النهائية الجولة ســــــــياق في المقدمة العروض فتحتُ 

بمجرد التوصـــــــل إلى  – المنافســـــــةفتح وفحص العروض المالية في هذا الفصـــــــل، على أن ترفع لجنة 

 المتعلقة توصـــــــياتهاإلى المســـــــؤول األول  – وغيرها اتفاق مع المتنافســـــــين حول المســـــــائل التجارية

 ، وما ال يزيد عن متنافسين اثنين احتياطيين.األفضلمتنافس واحد كصاحب العرض  بتحديد

  (97) المادة

 . للمتنافسينالقائمة المختصرة  -بعد موافقة المسؤول األول  – التنفيذية الجهة تعلن .1

 بالمفاوضــــــات بالبدء التنفيذية الجهة تقومالالزمة من إعالن القائمة المختصــــــرة  مدةال مرور بعد .2

 . عرض أفضل صاحب مع النهائية

 

  (98) المادة

 :مفاوضات نهائيةعقد  حال في الجهة التنفيذية علىيجب 

إضـــــافيين عند الحاجة من ذوي واســـــتشـــــاريين عمل الفريق مفاوضـــــات، يتألف من فريق  تشـــــكيل .1

 تعيين مفاوض رئيســيو، مشــروع التخصــيصالخبرة في موضــوعات التفاوض المتوقعة وتفاصــيل 

 .المفاوضات النهائيةلقيادة 

 ،إن لزم األمر االحتياطي صاحب العرضوصاحب العرض األفضل من  الضمان المقدمتمديد طلب  .2

، ليكون شــــــاماًل للنقاط والمســــــائل التي يتم االتفاق عليها أثناء عملية التفاوض بشــــــكل مســــــتمر

 واالتفاق على وضع آلية لذلك.

، التفصــيلي لذلكالجدول الزمني تحديد ، ووآليتها المفاوضــات النهائية تحديد مكان وتاريخ ووقت .3

 .متطلبات ضمان العرض المقدمبما يراعي 

 .المعني فيما يخص تفاصيل ومتطلبات المفاوضات النهائية التواصل مع المتنافس .4

صـــــياغة االســـــتراتيجية التفاوضـــــية وتوثيقها بما في ذلك تحديد كل نقطة تفاوض باعتبارها عالية  .5

ات يالتوضـــيحات القانونية المتعلقة باتفاقيتعلق بأو متوســـطة أو منخفضـــة، خاصـــة فيما األهمية 

وتحديد الموقف المفضـــــــــل لفريق  ،لقانونية األخرىوغيرها من الوثائق ا مشــــــــروع التخصــــــــيص

   .عند كل نقطةالمفاوضات 

 .والموقف النهائي لكل نقطة تفاوض، توثيق المفاوضات مع مقدم العرض .6
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أيام من  (10) عشرةية إلى مقدم العرض ليوقعها خالل إرسال نسخة من سجل المفاوضات النهائ .7

نقاط التفاوض النهائية الواردة في السجل ستصبح جزًءا ، مع اإلشارة إلى أن جميع تاريخ استالمها

 من العرض المقدم والعقد.

 

  (99) المادة

يتم تحديث الوثيقة في ضــــوء مخرجات المفاوضــــات النهائية مع صــــاحب أفضــــل عرض والرفع بها إلى 

 .، ما لم توافق الجهة المختصة مسبقًا على الترسيةالجهة المختصة للموافقة على الترسية

 

 التخصيصترسية مشروع : السادسالفصل 
 

  (100) المادة

من تاريخ إعالن الجهة التنفيذية نتائج المنافســـة وصـــاحب أفضـــل عرض أو  الالزمة المدةبعد مرور  .1

انتهاء إجراءات التفاوض مع صاحب أفضل عرض، تقوم الجهة التنفيذّية بالرفع إلى الجهة المختصة 

 توقيعه.و دعقاللطلب الموافقة على ترسية 

 إبالغة ن أي متنــافس؛ على الجهــة التنفيــذيــمالالزمــة  تظّلم خالل المــدةوفي حــال اســــــــتالم أي  .2

أو تعليق إجراءات الطرح  ،عقد وتوقيعهالمدى مناســبة ترســية توصــياتها بو ،الجهة المختصــة بذلك

 البت في التظّلم، أو التوجيه بما تراه مناسًبا.على الترسية إلى حين  أو إيقافها، أو تأجيل الموافقة

 

  (101) المادة

عقد وفًقا لالئحة؛ وكانت التوقيع  على ة من الجهة المختصـــــــــةوجود موافقة مســــــــبقفي حال  .1

دون أي تحديث أو  الموافق عليها الوثيقةعقد متوافًقا مع المخرجات عملية الطرح ومضــــــــمون 

، فال يتم الرفع إلى الجهة المختصـــة ضـــد إجراءات الطرح والترســـية تعديل ودون اســـتالم أي تظّلم

توقيع ، وُتســـتكمل إجراءات الترســـية واالنتقال إلى مرحلة اإلغالق التجاري والمالي علىللموافقة 

 وفقًا للموافقة المسبقة. العقد 

 الوثيقةفي حال وجود تحديث أو تعديل على ما ورد في ( من هذه المادة، 1اًء من الفقرة )نثاســـت .2

ع الرفالجهة التنفيذية  علىف؛ ضـــــد إجراءات الطرح والترســـــية أو تم اســـــتالم تظّلم الموافق عليها

، مالم توافق الجهة توقيع العقدالترســـــية وقبل الســـــير بإجراءات  لطلب موافقة الجهة المختصـــــة

 .المختصة مسبقًا على ذلك

 

  (102) المادة
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إذا تم الحصـــول على كل الموافقات الالزمة وفق  صـــحيحة إال التخصـــيص مشـــروعال ُتعد أي ترســـية ل

 هذه الالئحة.

 والتجاري المالي اإلغالق: السابعالفصل 

 

  (103) المادة

 التخصيص مشروعوافقات الالزمة وتحديث مستندات عند إتمام عملية الطرح وبعد الحصول على الم

، والعمل على ومســـــــتنداتهعقد ال، على الجهة التنفيذية توقيع الموافق عليها وثيقةالمتها مع ومواء

 استيفاء الشروط المسبقة للمشروع، بما فيها:

 .الحصول على كل الموافقات الالزمة للترسية وتوقيع العقد من التأكد .1

 المتنافس الفائز ، وفي حال لم يؤسسمشروع التخصيصمن توقيع اتفاقية أطراف العقد  تمكين .2

فيوقع المتنافس الفائز االتفاقية على أن ُتحال الحقوق وااللتزامات  مشــــــروع التخصــــــيصشــــــركة 

 عند إنشائها كشرط لسريان االتفاقية. مشروع التخصيصالتعاقدية إلى شركة 

إعداد بروتوكول لإلغالق المالي والتجاري والذي يحدد الشروط المسبقة لسريان العقد والوصول  .3

 إلى اإلغالق المالي والتجاري.

 وإكمالها. مشروع التخصيصإعداد وثائق االنتهاء من  .4

ي تنافلموالتنســــيق مع ا مشــــروع التخصــــيصومكان توقيع وثائق تحديد تاريخ  .5 س الفائز الذي ُرســــّ

 عليه المشروع.

المســبقة، بما فيها إصــدار ســند األداء واســتيفاء الشــروط  مشــروع التخصــيصتنفيذ ســرعة البدء ب .6

 وتحرير المتنافس االحتياطي.

تعديالت على النموذج أي  ذلك بما في التخصــيص لمشــروعاإلغالق المالي ســرعة إنهاء إجراءات  .7

 االتفاقية أو مالحقها لعكس شروط التمويل النهائية.المالي، والتغييرات على 

 .في السوق المالية السعوديةطرح متعلقة بال مطلوبة العمل على إنهاء أي إجراءات .8

 أي متطلبات أخرى لإلغالق المالي والتجاري. سرعة إنهاء .9

 

 المحدودة المنافسة: الفصل الثامن

 

  (104) المادة

طرح مشروع التخصيص بأسلوب المنافسة المختصة للجهة التنفيذية بعد الحصول على موافقة الجهة 

 الحاالت اآلتية: أي من المحدودة في 
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التقنية أو  ونملكي)داخل وخارج المملكة(  ينمؤهلمحدود ال يزيد عن ثالثة أشخاص وجود عدد  .1

 .الموافق عليها ةوثيقالبناًء على  مشروع التخصيصالقدرة الفنية الالزمة لتنفيذ 

من خالل المنافسة العامة وفًقا لالئحة ولم تتوفر في  ُطرح التخصيصمشروع يكون  أن .2

المتنافسين المشاركين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة 

 الختيار صاحب أفضل عرض.

مؤكًدا لسالمة العامة أو األمن العام أو الصحة العامة ليكون فيها تهديد الطارئة التي  الحاالت .3

وغير متوقع، أو يكون فيها إخالل ُينذر بخسائر في األرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة 

 العامة، والتي ال يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة.

 

  (105) المادة

 : ما يأتي طلب الموافقة على أسلوب المنافسة المحدودة يتضمن

المحدودة للطرح ومبرراته، والحالة التي ُبني الطلب عليها توضيح سبب استخدام أسلوب المنافسة  .1

 وأسبابها ومسوغاتها.

وأسباب تسميتهم،  ،أسماء المتنافسين المرّشحين للمشاركة في عملية طرح المنافسة المحدودة .2

 .، ونسب ملكيتهمهموخبرات هموتضمين مؤهالت

 . لعملية الطرح لتدابيرلإلجراءات وا توضيح .3

المنافسة من خالل أسلوب  مشروع التخصيصالجدول الزمني المقترح لكل مرحلة من مراحل طرح  .4

 عقد.ال، والموعد األقصى لتوقيع المحدودة

 

  (106) المادة

من خالل المنافسة  التخصيصتكون عملية طرح مشروع ، الالئحةالنظام و دون اإلخالل بأي من أحكام

 وفق األحكام اآلتية:  المحدودة

 . المنافسة المحدودةتوجه دعوات للمتنافسين المشار إليهم في قرار الموافقة على أسلوب  .1

ال يجوز إجراء أي تغيير على قائمة المتنافسين المحدودين المدعوين للمشاركة في عملية الطرح  .2

 .إال بموافقة الجهة المختصة

والتأهيل المسبق المنصوص عليها في وإبداء الرغبة واإلعالن  النشرال ُتطبق األحكام المتعلقة ب  .3

 هذه الالئحة على إجراءات المنافسة المحدودة، على أن ُتطبق األحكام المتعلقة بالمنافسة العامة

كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في على إجراءات المنافسة المحدودة في  –حسب االنطباق  –

 هذا الفصل.

 

 المباشر التعاقد: الفصل التاسع

 

  (107) المادة
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للجهة التنفيذية بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة طرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد 

 وذلك في الحاالت اآلتية: ،في أضيق الحدودالمباشر 

الحاالت الطارئة التي يكون فيها تهديد للسالمة العامة أو األمن العام أو الصحة العامة مؤكًدا  .1

نذر بخسائر في األرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة وغير متوقع، أو يكون فيها إخالل يُ 

 أو المنافسة المحدودة. العامة، والتي ال يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة

وفًقا لالئحة، وعدم التمكن من الوصول  المحدودةمن خالل المنافسة  مشروع التخصيصطرح  .2

إلى اتفاق مع أي من المتنافسين، أو عدم استالم أي بيان مؤهالت أو عرض بشأنه؛ وكان من 

 .المرّجح عدم استالم أي بيان مؤهالت أو عرض فيما لو تم إعادة طرح المشروع

 مشروع التخصيصذ ملك التقنية أو القدرة الفنية الالزمة لتنفييمؤهل  وجود شخص واحد فقط .3

 .ة الموافق عليهاوثيقالبناًء على 

لالستفادة من حقوق ملكية فكرية )مثل براءات االختراع( مملوكة  مشروع التخصيصاحتياج  .4

 .لتلك الحقوق لشخص واحد فقط، وعدم وجود بدائل

  

  (108) المادة

 :ما يأتيالتعاقد المباشر أسلوب على طلب الموافقة  يتضمن

تعاقد المباشر ومبرراته، والحالة التي ُبني الطلب عليها وأسبابها توضيح سبب استخدام أسلوب ال .1

 ومسوغاتها.

 خطة التفاوض والتي تتضمن:  .2

اسم المرشح الذي سيتم التفاوض معه، ومسوغات التفاوض المباشر مع ذلك المرشح،  .أ

 .هوخبرات هوتضمين مؤهالت

للتفاوض )إن وجدت(، والتي ال يملك األمور الفنية والمالية والتجارية والنظامية غير الخاضعة  .ب

 المرّشح سوى القبول بها كما هي أو رفض التعاقد بالكلّية.

األمور الفنية والمالية والتجارية والنظامية الخاضعة للتفاوض، على أن يتم تصنيف كل منها  .ج

على مستويات متعددة ما لم يتعذر ذلك من ناحية التطبيق العملي وفقًا لتقدير الجهة 

 صة.المخت

من خالل أسلوب التعاقد  مشروع التخصيصالجدول الزمني المقترح لكل مرحلة من مراحل طرح  .د

 عقد.الالمباشر، والموعد األقصى لتوقيع 

  في المرشح.ملكية الونسب لعملية الطرح، لتدابير توضيح لإلجراءات وا .3

 الفوائد المتوقعة للجهة التنفيذية من التعاقد المباشر، وآلية التأكد والتحقق من تحقيقها.  تفاصيل .4

 

  (109) المادة

 يجب أن تتوفر في المرشح للتفاوض المباشر الشروط اآلتية: 

 أن يكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات في العمل في القطاع ذي العالقة. .1
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 مشروع التخصيص وتنفيذ التزاماته التعاقدية. أن يكون لديه القدرة الفنية والمالية لتنفيذ .2

أو مخالفة مخلة بالشرف واألمانة أو النظام العام داخل المملكة  ،بجريمة محكومًا عليهأال يكون  .3

 أو خارجها )بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي(.

إلجراءات السابقة أال يكون قد أعلن إفالسه أو إعساره، أو ُأمر بإعالن إفالسه أو إعساره أو بدأ في ا .4

 لذلك في السنوات الخمس الماضية.

أال يكون طرًفا في عقد مع جهة عامة في المملكة وتم إنهاء ذلك العقد أو سحبه )كليًا أو جزئيًا(  .5

 الماضية.الخمس نتيجة إلخالله في االلتزامات التعاقدية في السنوات 

أعضاؤه، واإلدارة التنفيذية، ونحوهم( )رئيس مجلس اإلدارة و العليا إدارتهأال يكون أي عضو في  .6

في جريمة مخلة بالشرف واألمانة أو مخالفة للنظام العام داخل المملكة أو  الحكم عليهقد سبق 

 خارجها في السنوات الخمس الماضية.

 

  (110) المادة

، على الجهة خطة التفاوضاستخدام أسلوب التعاقد المباشر و علىموافقة الجهة المختصة صدور بعد 

 التنفيذية القيام باآلتي: 

 إشعار المرشح بإصدار الموافقة على أسلوب التعاقد المباشر. .1

توقيع مذكرة تفاهم مع المرشح تهدف لتنظيم عملية التفاوض بين الجهة التنفيذية والمرشح،  .2

 ما يأتي:  -بحد أدنى  -والتي تتضمن 

 محل الطرح من خالل أسلوب التعاقد المباشر. التخصيص لمشروعتحديد واضح  .أ

عدم أحقية أي طرف من طرفي مذكرة التفاهم بمطالبة الطرف اآلخر بأي تعويض بسبب إلغاء  .ب

، وذلك ما لم تتضمن موافقة مشروع التخصيصم الوصول إلى اتفاق بشأن أو عد التفاوض

 .الجهة المختصة غير ذلك

تحّمل كل طرف للمصاريف والنفقات المرتبطة به والمتعلقة باإلعداد للتفاوض المباشر  .ج

وعدم جواز مطالبة الطرف اآلخر بها وتقديم الضمانات المطلوبة للمشروع، والمشاركة فيه، 

 .التخصيص لمشروع التفاوضأًيا كانت نتيجة عملية 

، وحق الجهة التفاوضعملية تحديد خطة العمل والجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل  .د

التنفيذية في إلغاء عملية الطرح في أي وقت أو في حال انقضاء أي موعد ضمن الجدول 

 أو ألي سبب آخر تراه الجهة التنفيذية.جراء المرتبط به الزمني دون إتمام اإل

الجتماعات إجراء اوإلزامية تحديد آلية وإجراءات الدعوة إلى االجتماعات بين الطرفين وانعقادها،  .ه

 في مقر الجهة التنفيذية وعدم جواز إجرائها في مقر المرشح.

 آلية وإجراءات إعداد محاضر االجتماعات وتوقيعها والجدول الزمني لذلك. .و

التزامات الطرفين المرتبطة بحفظ سرية كل من المعلومات واإلجراءات ووقائع االجتماعات  .ز

 وب التعاقد المباشر.من خالل أسل مشروع التخصيصونتائج عملية طرح 



 

 
58 

التزام المرشح بحضور االجتماعات بنفسه، أو بإرسال ممثلين عنه يملكون صالحية اتخاذ قرارات  .ح

 بالنيابة عنه.

التزام المرشح باإلفصاح عن أي عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهاز المعني أو الجهة التنفيذية  .ط

 يؤدي إلى تعارض في المصالح. أو العاملين في أي منهما، أو بأي أمر من شأنه أن

من خالل أسلوب التعاقد  مشروع التخصيصآليات التواصل بين الطرفين خالل فترة طرح  .ي

 المباشر.

 اتصال موّحد للمرشح. نقطةاتصال موّحد للجهة التنفيذية، وتحديد  نقطةتحديد  .ك

 الشروط والمواصفات. وثيقةإصدار  .3

 

  (111) المادة

بعد إشعاره بموافقة الجهة المختصة على التعاقد من خالل أسلوب التعاقد المباشر  -على المرشح  .1

، ويكون عرض مشروع التخصيصتقديم عرضه الفني والمالي بشأن  -وتوقيع مذكرة التفاهم 

 المرشح ملزًما له ما لم توافق الجهة التنفيذية على غير ذلك. 

 ودراسته وتقييمه، وإجراء أي مما يأتي: تتولى الجهة التنفيذية فتح العرض .2

في حال كان عرض المرشح مطابقًا للحدود المحددة في خطة التفاوض أو يتجاوزها، يتم  .أ

 مع المرشح. التفاوضاستكمال إجراءات 

في حال كان عرض المرشح ال يلبي متطلبات الحدود المحددة في خطة التفاوض، يتم رفض  .ب

 . بذلكالعرض وإبالغ المرشح 

 

  (112) المادة

؛ تتولى الجهة التنفيذية مشروع التخصيصإلى اتفاق مع المرشح حول في حال لم يتم التوصل  .1

وصل إلى اتفاق معه، على أن يتضمن اإلشعار تحديدًا للنقطة محل تال معدب كتابياً إشعار المرشح 

 الخالف، وموقف الجهة التنفيذية النهائي بشأنها.

 عليها المتفق، وفقًا للشروط ن المرشح إن وجديتم في هذه الحالة مصادرة الضمان المقدم م .2

 .المختصة الجهة وموافقة مسبقاً 

 

  (113) المادة

طرح أسلوب بشأن  -حسب االنطباق  -في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل؛ تطّبق 

من خالل المنافسة  مشروع التخصيصطرح التعاقد المباشر األحكام الواردة في الالئحة بخصوص 

 العامة.

 

 أحكام التواصل :عاشرالالفصل 
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  (114) المادة

والمسؤول األول التواصل مع أي  ،ومستشاريها ولجانها الفرعيةالمنافسة  لجنةر على أعضاء حظيُ  .1

إجراءات االستيضاح  أحكاموفق  إال مشروع التخصيص،شأن ب عرضاً أو وثيقة مؤهالت  قدم شخص

أو أي إجراءات أخرى  الالئحـــة هـــذه في الواردة والمـــالي التجـــاري واإلغالق التفـــاوض وإجراءات

 . منصوصًا عليها في خطة الطرح الموافق عليها

قدم عرضــــًا أو وثيقة  شــــخصالتواصــــل مع أي بمشــــروع التخصــــيص يحظر على كل من له عالقة  .2

 خطة الطرح المعتمدة.في في هذه الالئحة أو إال وفقًا لما ورد  مؤهالت

 

  (115) المادة
عرضًا على أو وثيقة مؤهالت قدم  شخصالتقييم الفني والمالي التواصل مع أي التأهيل ويجوز للجان 

 أن يكون ذلك وفق األحكام اآلتية: 

 وثيقة المؤهالت أوأن يكون ذلك في سياق االستيضاح عن المعلومات والبيانات الواردة في  .1

  .وثيقة العرض

 . منافسةبه من قبل لجنة ال أن يكون ذلك مسموحاً  .2

، وترسل طلبات االستيضاح متنافس أو متقدمسائل المطلوب االستيضاح بشأنها لكل أن تحدد الم .3

 االستيضاح على لإلجابة مهلة، ويتم منحهم في نفس الوقت أو المتنافسين للمتقدمين كتابةً 

 . كتابي بشكل

ويشترط  - على ذلك منافسةاللجنة إذا سمحت  –عقد اجتماع مع المتقدم أو المتنافس يجوز  .4

 االلتزام باألحكام اآلتية: 

على المتقدم أو المتنافس  وردأن يكون ذلك بعد القيام بإرسال طلبات االستيضاح كتابة،  .أ

 خالل المهلة المحددة.  ةهذه االستيضاحات كتاب

 حاجة لعقد اجتماع مع المتقدم أو المتنافس.  وجود .ب

أيام  (5خمسة )قبل موعد االجتماع بـلمتنافس للمتقدم أو اأن تعد األسئلة كتابة وترسل  .ج

 عمل على األقل. 

تاريخ االجتماع وموعده ومكانه، وأســــماء الحضــــور، أن يوثق االجتماع بموجب محضــــر يوضــــح  .د

المتقدم أن اإليضــاحات الواردة في الســجل تكون جزءًا من عرض  وبيان اإليضــاحات،صــيل اوتف

س لتوقيعها وإعادتها إلى فريق العمل لمتنافللمتقدم أو ا هالمتنافس، وُترســـل نســـخة منأو 

 أيام من استالمها. (10عشرة )خالل 

 

  (116) المادة
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وتقييمها  التي تمت عليها االستيضاحاتوال يجوز اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص العروض 

 تية: في الحاالت اآلبموافقة لجنة المنافسة و إالغيرهم،  لمقدمي العروض أو

 . مقدمي العروضالكشف عنها بشكل موحد لجميع  .1

 العقد.بعد ترسية  .2

 
  (117) المادة

 التواصل مع الجهة المختصة أو الجهة التنفيذية أو فرق العمل أو متنافس أو متقدم أليال يجوز  .1

بشــكل مباشــر أو غير مباشــر،  ،مســتشــاريها وألجانها الفرعية  وأ المنافســة لجنةأو  المســؤول األول

 .لالستعالم عن نتائج عملية التقييم أو محاولة التأثير على عملية التقييم

المتقدم أو المتنافس من عملية الطرح إذا ظهر لها تأثير تواصـــــله لجنة المنافســـــة اســـــتبعاد  على .2

 على نزاهة وعدالة إجراءات المنافسة.
 

  (118) المادة

، التأكد مشروع التخصيصناًء على حجم البيانات المتعلقة بعلى الجهة التنفيذية، إذا لزم األمر وب .1

من وجود غرفة بيانات آمنة تشمل المستندات والبيانات التي يحتاج إليها المتنافسون لتسهيل 

 .وصولهم إلى المعلومات

التوقيع على اتفاقية ضمان السرية  -من أجل الوصول إلى غرفة البيانات  -على المتنافسين  .2

بشروط السرية بموجب طلب تقديم العروض والنظام والالئحة وغيرها من األنظمة وااللتزام 

 .المعمول بها في المملكة لحماية سرية المعلومات

 

  (119) المادة

على الجهة التنفيذية التأكد من وجود عملية الكترونية آمنة إلدارة عملية الطرح وفق األنظمة 

قبل إطالقها، والبد أن تكون العملية اإللكترونية المعمول بها، والتأكد من سالمتها وجاهزيتها للعمل 

إلدارة عملية الطرح على مستوى مالئم من ناحية التصميم والتشغيل بحيث تسمح لكل من الجهة 

 التنفيذية ولجنة المنافسة بإدارة كل مرحلة من مراحل عملية الطرح بشكل فّعال وآمن.

 
 مشاريع التخصيصتسويق : عشر الحاديالفصل 

  (120) المادة
قبل البدء في عملية الطرح القيام بحملة  –الموافق عليها  الطرحوفقا لخطة  –للجهة التنفيذّية 

على شكل حمالت ميدانية أو إعالنات والتواصل مع المستثمرين التخصيص مشروع لتسويقية 

 .قةالعالالمحتملين، والممولين، والمقاولين، والموردين داخل المملكة وخارجها، والتواصل مع أصحاب 

  (121) المادة
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بالتنسيق مع ومراحل الطرح الخاصة بها  يجب على الجهة التنفيذية أن تعلن عن مشاريع التخصيص .1

، لتحقيق مشروع التخصيصجذب عدد كاف من المتنافسين، وتعزيز المنافسة في لوزارة االستثمار 

 في مشاريع التخصيص. النتائج المرجوة

 الوسائل اآلتية:في  والتفاصيل المتعلقة بها التخصيص ُيعلن عن مشاريع .2

 .المركزولجهة التنفيذية لكتروني لاإلموقع ال .أ

 وزارة االستثمار.المنصات والمواقع اإللكترونية التي تحددها  .ب

 .حسابات التواصل االجتماعي للجهة التنفيذية والمركز .ج

 اإللكترونية أو التقليدية.والدولية وغيرها من وسائل اإلعالم، سواء الصحف المحلية  .د

 أو غيرها من المواقع ذات العالقة. األجهزة المعنيةمواقع  .ه

 مواقع طرح مشاريع التخصيص المحلية والدولية. .و

 منشورات الصناعة والمجالت التجارية والمجالت والدوريات القطاعية األخرى ذات العالقة. .ز

 .التخصيص اريعمشالتعريف بواجتماعات الصناعة، وجوالت  مؤتمرات .ح

سجالت المتنافسين وقوائم الشركات التي تحتوي على شركات، حسب االنطباق، تم التعبير  .ط

 عن اهتمامها أو تأهيلها.

خرى قادرة على نشر فرصة االستثمار في مشروع التخصيص على نطاق أأي وسائل إعالم  .ي

 واسع.

الرجوع إلى الموقع الخاص بالجهة والنص على  ،متسقة مع اإلعالن الرسمييجب أن تكون اإلعالنات و

 لمزيد من المعلومات. والمركزالتنفيذية 

 

 مؤتمرات المستثمرين: الثاني عشرالفصل 
 

  (122) المادة
تقديم  إبداء الرغبة أو طلب بعد إصدار طلب ةألطراف المهتملللجهة التنفيذية أن تعقد مؤتمًرا مفتوًحا 

على أن يقتصر المؤتمر  -عليها خطة الطرح الموافق  شريطة السماح بذلك صراحة في -المؤهالت 

وفوائده الرئيسة والجدول الزمني المتعلق به، والمتطلبات اإلجرائية  مشروع التخصيصعلى توضيح 

 للمشروع.

 

  (123) المادة

خطة الطرح  شريطة السماح بذلك صراحة في - لمقدمي العروضللجهة التنفيذية أن تعقد مؤتمًرا 

 ، على أن يراعى اآلتي: -عليها الموافق 

 العروض. تقديم صدار طلب من تاريخ إ اً يوم( 30ثالثين ) أن يعقد المؤتمر خالل .1
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مشروع على توضيح ر مالمؤت وأن ينحصر، المتنافسينعد هذا المؤتمر بمثابة مفاوضات مع ال يُ  .2

ومتطلباته، والجدول الزمني المتعلق به، وتوضيح المتطلبات الكمية والنوعية  هوإجراءات التخصيص

 .للمتنافسين

 

  (124) المادة

 على الجهة التنفيذية مراعاة اآلتي عند عقد المؤتمرات: 

أيام على األقل، وتوضح الدعوة اشتراطات المؤتمر  (10)عشرة أن توجه الدعوة قبل عقد المؤتمر ب .1

 وموقعة وتوقيته. 

وال تعد اإلجابات فيه بمثابة تعديل أو تغيير  مشروع التخصيصتوضيح هو المؤتمر رض غبأن  اً بيان .2

 في الوثائق التي طرحتها الجهة التنفيذية. 

في عرضها  لإلجابة عليه الجهة التنفيذية من المدعوين تقديم أسئلتهم قبل موعد المؤتمر تطلب .3

 التقديمي.

 إبداء الرغبة أو طلب بعد إصدار طلبالواردة في المؤتمر  الجهة التنفيذية االستفسارات وّثقتُ  .4

ها في موقع بشكل مكتوب وتكون متاحةالواردة في المؤتمر والردود عليها  تقديم المؤهالت

من الوثائق التي طرحتها أو  اً وال جزء اإلجابات ملزمة للجهة التنفيذية،وال ُتعد تلك ، لكترونياإل

 تطرحها الجهة التنفيذية.

نشر قائمة المتنافسين المؤهلين أو بعد الواردة في المؤتمر  الجهة التنفيذية االستفسارات وّثقتُ  .5

ُترسلها إلى بشكل مكتوب والواردة في المؤتمر والردود عليها  تقديم العروض إصدار طلب

تها أو من الوثائق التي طرح اً وال جزء ملزمة للجهة التنفيذية،اإلجابات تلك وال ُتعد ، المتنافسين

 تطرحها الجهة التنفيذية. 

 مشروع التخصيصُيستهل كل مؤتمر بعرض تقديمي من الجهة التنفيذية مشتماًل على عرض عن  .6

وفرصة االستثمار فيه وإجراءات المنافسة ذات العالقة، وُيختم بوقت لألسئلة واألجوبة مع 

 المستثمرين.

لى الوثائق التي طرحتها، فيكون ذلك وفق في حال قررت الجهة التنفيذية إجراء بعض التغييرات ع .7

 . المنصوص عليها في الالئحةاإلجراءات 

 

 إلغاء عملية الطرح: عشر لثالثا الفصل

 

  (125) المادة

في أي وقت قبل التخصــــيص  مشــــروع للجهة التنفيذية، بعد موافقة الجهة المختصــــة، إلغاء طرح .1

 ؛ وذلك في أي من الحاالت اآلتية:عقدالتوقيع 

 إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.  .أ
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لســــــــالمة العامة أو األمن العام أو الصــــــــحة العامة ليكون فيها تهديد التي  الحاالت الطارئة .ب

مؤكًدا وغير متوقع، أو يكون فيها إخالل ُينذر بخســـــــــائر في األرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف 

 .مشروع التخصيصفي حال االستمرار في إجراءات طرح  تقديم الخدمة العامة

، ال يمكن معالجتها ضــــــــمن تلك مشــــــــروع التخصــــــــيصإجراءات طرح  وجود أخطاء جوهرية في .ج

 . اإلجراءات

 في حال وجود مبررات تسّوغ ذلك. مشروع التخصيصانتفاء الحاجة لطرح  .د

طلب تقديم ال تتوافق مع شــــــــروط ومتطلبات  طلباتالعروض أو معظمها كل إذا تضــــــــمنت  .ه

 العروض مالًيا أو فنًيا. كل، أو تعّذر تقييم العروض

الشـــروط  لمتطلبات المتنافس الفائز بســـبب عدم امتثال مشـــروع التخصـــيصإذا تعذرت ترســـية  .و

 .لوثيقة وخطة الطرح الموافق عليهماوفًقا ل عقداللتوقيع  المسبقة

في المصــــــــالح، أو رشــــــــوة، أو أي من  اً ، أو تعارضــــــــاً تواطؤ تضــــــــمنت الطرح ثبت أن إجراءاتإذا  .ز

 ممارسات الفساد األخرى.

إذا تم اســتالم تظّلم وفًقا للنظام والالئحة، وصــدر قرار لجنة التظّلمات بقبول التظّلم وصــحته  .ح

 قبل توقيع العقد، ولم يكن ممكًنا تصحيح ما تم من إجراءات مخالفة للنظام والالئحة.

 تم إشعار مقدمي العروض به.يجب أن يكون قرار اإللغاء مسبًبا، وي .2

 .إلغاء عملية الطرحوفي جميع الحاالت يجوز للجهة المختصة أن تقرر ما تراه بشأن  .3

 

  (126) المادة

 قبل وقت أي في مشـــروع التخصـــيصأي تعويض نتيجة إلغاء طرح متقدم أو متنافس ال يســـتحق أي 

 الحصـــول وبعدة، التنفيذياًء على توصــــية من الجهة ما لم ُيقرر مجلس اإلدارة غير ذلك بن العقد توقيع

وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيــد أي تعويض مــالي يقرره مجلس اإلدارة عن  الوزارة، موافقــة على

ه قدمالخبرة بناًء على ما يُ  فًقا لتقدير أهلووالمنافســـــة للمشـــــاركة في الفعلية والمباشـــــرة التكاليف 

 .تقبلها الجهة التنفيذية لتلك التكاليف مستنداتمن  المتقّدم أو المتنافس

 

  عقدال إدارة: عشر الرابع الفصل

 

  (127) المادة

 ، بما في ذلك:ومراقبتهعقد تنفيذ التولى الجهاز المعني المسؤولية عن إدارة ي .1

بما يساعد في تنفيذ العقد والرقابة مراسالت واإلشعارات إجراء الوأطراف العقد  مع التواصل .أ

 عليه.
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إنشاؤه، وتجهيزه، وتقديمه  -حسب االنطباق  -وخطواته، ومن ذلك العقد متابعة مراحل تنفيذ  .ب

 .النتهاء العقدوأي إجراءات أخرى متعلقة بالتخطيط عقد الوفق أحكام وغيرها الخدمات 

تحقيق التعاقدية و مبالتزاماته وأي جهات أخرى ذات عالقةالتحقق من التزام الطرف الخاص  .ج

 .وجداوله الزمنية المحددة للتنفيذ، عقدالمستويات الجودة المحددة في 

التأكد من تنفيذ الطرف الخاص وأي جهات أخرى ذات عالقة ألي قرارات صادرة من الجهات  .د

المختصة، والتنفيذية خالل فترة تنفيذ العقد، وفقًا للصالحيات المنصوص عليها في النظام، 

 مة، والالئحة.نظوالقواعد الم

بتوفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهات التأكد من قيام الطرف الخاص  .ه

الرقابية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد، وتمكين تلك الجهات من إجراء أي جوالت تفقدية 

، والتزامه بجميع األنظمة والتعليمات والقرارات المعمول أو تفتيشية خالل مراحل تنفيذ العقد

 .بها في المملكة

وفق  إلى طرف آخرمشروع التخصيص لمراقبة تنفيذ الطرف الخاص إسناد أعمال  عنيلجهاز المل  .2

 الجهة التنفيذية بذلكعلى أن ُتشعر  والالئحة والقرارات ذات الصلة العقدما تقضي به أحكام 

  .مسبقاً 

والمتوقعة التدفقات النقدية المباشرة تتضمن جميع وزارة لة لدوري تقاريرتقديم  الجهاز المعنيعلى  .3

 مشروع.لل

 

  (128) المادة

على أن تتضمن الخطة  ،الستخدامها كدليل مرجعيومراقبته عقد الخطة إلدارة  يضع الجهاز المعني

 :ما يأتي –بحٍد أدنى  –

، ومسؤوليات تنفيذهل الزمنيالجدول ووالبنود التعاقدية الرئيسة فيه، عقد النبذة عامة عن  .1

 والتزامات أطراف التعاقد.
 .ومؤشرات تقييم األداء، آلية إدارة العقد ومراقبته  .2

والرقابة عليه وإدارته في الجهاز المعني  مشروع التخصيصتحديد الجهات ذات العالقة بتنفيذ  .3

 والجهات الحكومية ذات العالقة، وآلية التواصل والتنسيق بينهم.

 .عقد المبرم وإجراءات الحوكمةتنفيذ اللخطوات سير إجراءات  جدواًل  .4

 .مشروع التخصيصآليات معالجة الصعوبات واإلشكاليات في تنفيذ  .5

  .واإلشعارات لمراجعة وإعداد التقاريراإجراءات ومتطلبات  .6

 وأي إجراءات ومتطلبات أخرى يرى الجهاز المعني مناسبتها. .7

 

  (129) المادة

، تتولى الجهة التنفيذية بنفسها أو من خالل طرف النظام من والعشرين السابعة المادةمراعاة مع  .1

الحقوق بوتتمتع  أو كلها، عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص التزاماتبعض آخر تختاره تنفيذ 
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، ما لم ينص العقد على غير ذلك، ولها في سبيل ذلك اتخاذ اإلجراءات التصحيحية العقدبالمرتبطة 

 الناجم عن الطرف الخاص.لتفادي اإلخالل أو القصور 

في حال ترتب على مباشرة الجهة التنفيذية بنفسها أو من خالل طرف آخر تختاره تنفيذ عقد الشراكة  .2

بين القطاعين العام والخاص أي التزامات مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة فعلى الجهة 

اتخاذ قبل  وإشعار الجهة المختصة بذلك التنفيذية الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة

 أي إجراء في هذا الشأن.

 

  (130) المادة

ال يجوز للجهة التنفيذية تعليق تنفيذ عقد من النظام،  (الثامنة)( من المادة 3رة )قمع مراعاة الف .1

بعد موافقة الجهة المختصة إال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعديل شروطه وأحكامه 

عليها المنصوص ألحكام والضوابط أن يكون في إطار ا، وذلكاقتضت المصلحة العامة  في حال

 ، على أن تراعي اآلتي: في العقد

 تقديم أسباب ومسوغات وآثار هذا الطلب. .أ

 الوزارة. إال بموافقةعلى الخزينة العامة للدولة لتزامات المالية زيادة اال عدم .ب

 .بشكل كامل يل تنفيذ العقدتعط عدم .ج

تعديل شروط عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحكامه إلى تغيير الطبيعة ال يؤدي أ .د

 العامة للعقد، بحيث يترتب عليه نشوء عقد جديد.

ُيحّدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراءات تعليق تنفيذه أو تعديله، وأحكام إرسال  .2

اإلخطارات بذلك ومددها، واآلثار المترتبة على تعليق التنفيذ أو التعديل، ومقدار التعويض الذي 

 سابه.تحايستحقه الطرف الخاص وآلية 

العام والخاص مقدار التعويض الذي يستحقه الطرف في حال لم ُيحّدد عقد الشراكة بين القطاعين  .3

بناًء على توصية الجهة  -سابه، فيحدد مجلس اإلدارة تحاالخاص نتيجة تعليق العقد أو تعديله وآلية 

تراعي الجهة  مقدار التعويض وآلية دفعه والشروط والضوابط المنظمة لذلك، على أن - التنفيذية

 ءرا، وآسترشاد بالممارسات المحلية والدولية المتعارف عليهااال التنفيذية عند تقديمها للتوصية

 في تحديد مقدار التعويض.  أهل الخبرة

 

  (131) المادة

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده وفًقا للنظام، وفي  تمديدللجهة التنفيذية  .1

 إطار األحكام والضوابط والحدود المتفق عليها في العقد.

التنفيذية برفع مقترح تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو مقترح تقوم الجهة  .2

، على أن تجديده إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن

 .يتضمن الطلب مبررات ومسوغات وآثار هذا الطلب
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تمديده أو تجديده، وأحكام إرسال ُيحّدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراءات  .3

اإلخطارات بذلك ومددها، واآلثار المترتبة على التمديد أو التجديد، وااللتزامات المالية المترتبة على 

 ذلك.

في حال ترتب على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تجديده أي التزامات مالية  .4

على الجهة التنفيذية الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب إضافية على الخزينة العامة للدولة، ف

 اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.الموافقة، وذلك قبل 

 

  (132) المادة

قبل انتهاء مدته  للجهة التنفيذية إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص باإلرادة المنفردة .1

 .والعقد وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام

التنفيذية برفع مقترح إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الجهة تقوم الجهة  .2

، على أن يتضمن الطلب مبررات المختصة لطلب الموافقة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن

 .ومسوغات وآثار هذا الطلب

رسال اإلخطارات بذلك ُيحّدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراءات إنهائه، وأحكام إ .3

 سابه.تحاومددها، واآلثار المترتبة على اإلنهاء، ومقدار التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص وآلية 

في حال ترتب على إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي التزامات مالية إضافية على  .4

الخزينة العامة للدولة، فعلى الجهة التنفيذية الرفع بشكل مسبق إلى الوزارة لطلب الموافقة، 

 اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.وذلك قبل 

 

  (133) المادة

العام والخاص أحكام ملكية أصول المشروع وحقوق يجب أن يتضمن عقد الشراكة بين القطاعين  .1

الملكية الفكرية المرتبطة به، والتزامات األطراف المتعلقة بتسليم واستالم موقع المشروع، 

وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع )إن وجدت(، والمواصفات والمعايير التي يتعين توفرها 

بحٍد  –القطاعين العام والخاص، بما في ذلك  في أصول المشروع عند نهاية عقد الشراكة بين

 ما يأتي: –أدنى 

 الجدول الزمني الستالم وتسليم موقع المشروع. .أ

حالة األصول وقت إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقييمها من قبل استشاري  .ب

 مستقل وفًقا لما هو منصوص عليه في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 توزيع المسؤولية عن تكلفة وتنفيذ أي متطلبات للتسليم. .ج

 التعويض الواجب دفعه للطرف الخاص )إن ُوجد(. .د

 استقطاب وتدريب ونقل الموظفين )إن ُوجد(.خطة  .ه

إذا تضمن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص استئجار الجهة التنفيذية عقاًرا من الطرف  .2

 سليمه وفًقا لما يتفق عليه األطراف.الخاص، فيكون إخالء العقار وت
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 التلقائية العروض: السابع الباب

 

  (134) المادة

إلى تحقيق بشأن مشاريع تخصيص مقترحة  تسعى الحكومة من خالل استقبال العروض التلقائية

 األهداف اآلتية:

 تحقيق أهداف التخصيص الواردة في النظام. .1

فجوات البنى التحتية أو الخدمات العامة أو إيجاد الحلول واألفكار المبتكرة واإلبداعية لمعالجة  .2

 تحسينها ورفع كفاءتها وجودتها.

إعداد الدراسات وتقديم المبادرات لتحقيق الجدوى لتقديم الحلول الفنية وتحفيز القطاع الخاص  .3

 التنموية واالقتصادية.

 زيادة عدد مشاريع التخصيص القابلة للتطبيق والدراسة والطرح. .4

 

  (135) المادة

 العرض التلقائي ما يأتي:يشترط لتقديم 

 .ات التي لديها خطط تخصيصقطاعالفي أن يكون العرض التلقائي  .1

إشراف أو توجيه بناًء على طلب من جهة حكومية، أو بمشاركة أو إعداد العرض التلقائي يكون أال  .2

 .منها

 أن يتضمن العرض التلقائي حلواًل مبتكرة. .3

 إن أمكن.أن يحقق العرض التلقائي القيمة مقابل المال  .4

لتقديم خدمات أو موظًفا حكومًيا أو مستشاًرا معّيًنا  ةً  حكوميجهةً أال يكون مقدم العرض التلقائي  .5

 استشارية متعلقة بمشاريع بنى تحتية أو خدمة عامة.

 

  (136) المادة

بحٍد  لدراسته والنظر فيه التنفيذية للجهةأن يتضمن العرض التلقائي المعلومات الكافية  ُيشترط

 ما يأتي: أدنى

معلومات تفصيلية عن مقدم ، وراسة والطرحمسوغات إعطاء العرض التلقائي األولوية في الد .1

  .وخبراته ومؤهالته العرض

تعتمد على البيانات المالية الحكومية المتاحة  تلبي المتطلبات المحددة في الالئحة دراسة تفصيلية .2

 للعموم.

في ذلك بيان أي حقوق ملكية فكرية أو معلومات تفصيلية عن الحلول واألفكار المبتكرة، بما  .3

 أسرار تجارية أو أي حقوق أخرى مرتبطة بالعرض.
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 اآلثار المترتبة على الحكومة بما في ذلك الدعم المالي أو االئتماني المطلوب لمشروع .4

 .التخصيص

منح حق استغالل حقوق الملكية الفكرية واألسرار التجارية المتعلقة بالعرض التلقائي في حال  .5

 .مشروع التخصيصوافقت الجهة التنفيذية على طرح 

إشراف لم يكن بناًء على طلب من جهة حكومية، أو بمشاركة أو إعداد العرض التلقائي بأن إقرارًا  .6

 .منهاأو توجيه 

 أو معلومات أي طلب التنفيذية وللجهة التلقائي، العرض إلعداد المتكبدة للتكاليف تحديداً  .7

 الجهة تكون أن دون العرض مقدم مع ذلك في التفاوض ولها التكاليف هذه تثبت مستندات

 .التكاليف تلك عن التعويض بترتيب أو بالتعويض ملزمة التنفيذية

 

  (137) المادة

 في ولها فيه، والنظر بدراسته ملزمة تكون أن دون المعنية التنفيذية الجهة إلى التلقائي العرض قدمي

 ما يأتي: التلقائي العرض استالم تاريخ من عمل يوم (30) ثالثين خالل – ذلك سبيل

 .التلقائي العرض دراسة .1

 في رغبة وجود بعدم يفيد مكتوب بيان مع العرض مقدم إلى فتحه دون التلقائي العرض إعادة .2

 .الحالي الوقت في للقطاع أو للمشروع تلقائية عروض أي استقبال
 

  (138) المادة

 فتراعي اآلتي: العرض دراسة في التنفيذية الجهة رغبت إذا .1

 .فيه والنظر دراسته في والرغبة للعرض باستالمها التلقائي العرض مقدمإخطار  .أ

 ( من هذه الالئحة. 139وفق ما ورد في المادة ) دراسة العرض التلقائي .ب

لالستيضاح أو طلب معلومات إضافية دون أن يكون ذلك بمثابة التواصل مع مقدم العرض  .ج

 مفاوضات أو أي نوع من الترتيبات ينتج عنها عالقة تعاقدية مع مقدم العرض.

 .لعرضا استالم تاريخ من عمل يوم( 90) تسعين خالل االنتهاء من دراسة العرض التلقائي .د

دفع بمقدم العرض التلقائي  تلزمأن  - اإلدارةبعد الحصول على موافقة مجلس  –للجهة التنفيذية  .2

كشرط مسبق لدراسة العرض التلقائي، شريطة أن يعكس المقابل المالي التكاليف  هامقابل مالي ل

 المتوقعة لدراسة العرض التلقائي والنظر فيه من قبل الجهة التنفيذية.

 

  (139) المادة

 :يأتي مما التنفيذية الجهة تتحقق فيه، والنظر التلقائي العرض دراسة عند .1

 .المتطلبات المنصوص عليها في الالئحة جميع على التلقائي العرض اشتمال .أ

 .وأولوياته للقطاع وخطة التخصيص االستراتيجية األهداف مع العرض توافق .ب
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 يتوافق للعرض المالي األثر كان إذا وما المقترح مشروع التخصيص تكاليف تحمل على القدرة .ج

 .تمويله على والقدرة ،العامة للدولة الميزانيةذات صلة ب قيودأي  مع

 والتوزيع للسوق، العادية العوامل يعكس التلقائي العرض في المقترح مشروع التخصيص أن .د

 .للمخاطر األمثل

أو مالية أو نظامية  فنية مشاكل أي من التلقائي العرض في المقترح مشروع التخصيص خلّو  .ه

 ،مشروع التخصيص تنفيذ تم إذا قابلة للمعاجلة فيماالغير  اجتماعية، أو بيئيةأو تنظيمية أو 

 على القدرة تحليل في إشكاليات قابلة للمعالجةلحل أي  تكاليفعلى أن يتم احتساب أي و

 .التكاليف تحمل

 التخصيص خطة ضمن مدرج غير التلقائي العرض في المقترح مشروع التخصيصأن يكون  .و

ولم يتم اإلعالن  للقطاع التخصيص خطة في اً وارد مشروع التخصيص كان حال وفي. للقطاع

 موافقة دون التلقائي العرض على بناءاً  المنافسة بإجراءات البدء التنفيذية للجهة يمكن الف عنه

 .على ذلك اإلدارة مجلس

 :يأتي ما تقرر أن التنفيذية للجهة فيه، والنظر التلقائي العرض دراسة إتمام بعد .2

 بذلك، العرض مقدم إخطار يتم أن على والدراسة، النظر من بمزيد جدير غير التلقائي العرض أن .أ

 .إليه التلقائي العرض مستندات جميع وإعادة

 فللجهة بشأنه، قرار التخاذ الكافية المعلومات إلى يفتقر أو مكتمل غير التلقائي العرض كانا إذ .ب

 بتقديم العرض مقدم وتوجيه – مناسًبا تراه ما وفق – إضافية معلومات طلب التنفيذية

 .المعلومات هذه متضمًنا التلقائي عرضه تقديم إعادة أو إضافية معلومات أو مستندات

 العرض مقدم إخطار يتم أن يجب والدراسة، النظر من مزيًدا يستحق التلقائي العرض كان إذا .ج

 التخصيصمشروع  دراسة إجراءات التنفيذية الجهة تستكمل على أن ،بذلك المركز وإشعار بذلك،

 .والالئحة النظام ألحكام وفًقا وترسيته وطرحه وتحضيره المقترح

 أي في التلقائي العرض في المقترح مشروع التخصيص على المختصة الجهة توافق لم حال في .3

 مقدم إخطار التنفيذية الجهة فعلى المؤهالت، تقديم طلب إصدار قبل التحضيرية مراحله من مرحلة

 .بذلك العرض

 

  (140) المادة

نتهاء من إعداد الوثيقة بناًء على العرض التلقائي بالرفع للجهة الجهة التنفيذية بعد االتقوم  .1

 المختصة للموافقة، وللجهة المختصة في ذلك اآلتي: 

 إلى التلقائي العرضالوثيقة الُمعدة بناًء على العرض التلقائي، وإعادة  الموافقة علىعدم  .أ

 .عليه المختصة الجهة موافقة بعدم يفيد مكتوب بيان مع العرض مقدم

 الوثيقة الُمعدة بناًء على العرض التلقائي.  على الموافقة .ب

الوثيقة الُمعدة بناًء على العرض التلقائي، والبدء في إجراءات  على المختصة الجهة وافقتحال  في .2

 :يلي ما مراعاة التنفيذية الجهة فعلى والالئحة، النظام ألحكام وفًقا مشروع تخصيصطرحه 
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 في دما ور باستثناء الطرح عملية بشأن التلقائي العرض مقدم مع خاص بشكل التواصل عدم .أ

 الفرص وتكافؤ والعالنية الشفافية مقتضيات ومراعاة ،فقرةال هذه من( ب) الفرعية الفقرة

 .اآلخرين المتنافسين مع والمساواة

 للجهة يجوز أنه على المؤهالت تقديم طلب ينص أن يجب تنافسية، طرح عملية إجراء حالة في .ب

 ليقدم المؤهلين للمتنافسين المختصرة القائمة ضمن التلقائي العرض مقدم إضافة التنفيذية

 . المؤهالت وثيقة بتقديم المطالبة دون عرضه،

 - التنفيذية فللجهة الطرح، لعملية نتيجةالتلقائي ك العرض مقدم ترسية العقد على يتم لم إذا .ج

 بما يعادل التكاليف التلقائي تعويض مقدم العرض -الوزارة و اإلدارة بعد موافقة مجلس

( 136( من المادة )7وبما ال يتجاوز ما تم  االنتهاء عليه وفق الفقرة ) -المباشرة والمعقولة 

 مقدم يقدمه وما الخبرة أهل لتقدير وفًقا التي تكبدها إلعداد وتقديم العرض - من الالئحة

 أن التنفيذية للجهةو ،تقبلها الجهة التنفيذية التكاليف لتلك مستندات من التلقائي العرض

 التلقائي العرض مقدمالمتنافس الفائز بتعويض  بالتزام تفيد أحكاًما المنافسة وثائق ضمنتُ 

 . وتحديدًا لذلك المبلغ

 ختامية أحكام: الثامن الباب

 متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص الفصل األول:

 

  (141) المادة

 ما يأتي:التفصيلية إجراء دراسة لمتطلبات المحتوى المحلي وفق دراسة في إعداد ال ىيراع .1

وثائق طرح مشروع تحديد متطلبات المحتوى المحلي القابلة للتضمين في مشروع التخصيص و .أ

 .باالشتراك مع الهيئة التخصيص

المحتوى المحلي على لقياس أثر تضمين متطلبات أولي للسوق  تحليلإجراء  للجهة التنفيذية .ب

 مشروع التخصيص على ما يأتي:

 .على اهتمام ورغبة المستثمرين في المنافسةمدى وجود أثر سلبي  .1

 .عدم نجاح عملية طرح مشروع التخصيصمدى احتمالية  .2

مدى زيادة االلتزامات المترتبة على الحكومة بموجب مشروع التخصيص أو تحّملها مخاطر  .3

 .إضافية

 الفقرة في عليها المنصوص الدراسة إجراء مراحل جميع في الهيئة مع التشاور يةالتنفيذ الجهة على .2

 . المادة هذه من( 1)

 المادة هذه من( 1) الفقرة في عليها المنصوص الدراسة مخرجات تضمين التنفيذية الجهة على .3

 الوثيقة، في التوصيات تلك ومسوغات الدراسة مخرجات مع التعامل بكيفية يتعلق فيما وتوصياتها

 .الدراسة من بنسخة الهيئة تزويد التنفيذية الجهة وعلى

 

  (142) المادة
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من هذه الالئحة  (141) دةالما من( 1الفقرة ) في حال أظهرت الدراسة المنصوص عليها في .1

مناسبة تضمين متطلبات المحتوى المحلي في وثائق طرح مشروع التخصيص، فُتعّد الجهة 

قائمة بتلك المتطلبات المراد تضمينها في وثائق طرح مشروع  –باالشتراك مع الهيئة  -التنفيذية 

 ما يأتي: -بحد أدنى  -التخصيص على أن تتضمن 

 .المحلي المحتوى متطلبات .أ

 .العرض وثائق في استخدامها المتنافسين على يتوجب التي المحلي المحتوى نماذج .ب

 مشروع تنفيذ خالل المحلي المحتوى بمتطلبات الخاص الطرف التزام ومراقبة متابعة آلية .ج

 بتقديم الخاص الطرف والتزام ومؤشراته، ومعاييره الخاص الطرف أداء قياس وآليات التخصيص،

 والهيئة التنفيذية الجهة إلى المحلي المحتوى بمتطلبات لعالقةا ذات والمعلومات التقارير

 .العقد انتهاء وعند التخصيص مشروع تنفيذ مراحل خالل

من هذه الالئحة عدم  (141) دةالما من( 1) الفقرة في عليها المنصوص الدراسة أظهرت حال في .2

فعلى  بالمحتوى المحلي مناسبة تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص أي متطلبات خاصة مرتبطة

تضمين ، والطلب من الهيئة دراسة مدى مناسبة هيئةالعرض نتائج الدراسة على الجهة التنفيذية 

تنمية مشروع التخصيص اشتراطات بشأن وجوب تقديم المتنافسين لمقترحاتهم بشأن  طرحوثائق 

في تقييم العروض معايير التفضيل المحتوى المحلي عند تنفيذ مشروع التخصيص، وعّد ذلك أحد 

 في ذلك. إبداء الرأيوتضمين مخرجات ذلك في الوثيقة، وعلى الهيئة 

خمسة  أو مرور الهيئة بالموافقة على مخرجات الدراسة، استالم رأيبعد  -تقوم الجهة التنفيذية  .3

 والمسوغات نتائجبتضمين ال ،عمل من تاريخ تزويد الهيئة بنتائج الدراسة أيهما أسبق يوم( 15) عشر

 .وثيقةالالتي توصلت إليها في 

المقترح متطلبات المحتوى المحلي في حال عدم التوافق بين الجهة التنفيذية والهيئة بشأن  .4

الرفع بشكل مباشر إلى  -بعد التنسيق مع المركز  -المشروع؛ فللهيئة  طرحتضمينها في وثائق 

توجيه الجهة  -إن رأت ذلك مناسبًا  -لمختصة الجهة المختصة بإفادتها ومقترحاتها، وللجهة ا

 الهيئة من مقترحات. تهبناًء على ما قدمفي الوثيقة التنفيذية بإعادة النظر 

 

  (143) المادة

عند الموافقة على تضمين متطلبات المحتوى المحلي في مشروع  التنفيذية الجهة على .1

 :يأتي ما إجراء التخصيص

 .تضمينها في وثائق الطرح المقترحمتطلبات المحتوى المحلي تضمين الوثيقة  .أ

 التأكد من عكس نتائج متطلبات المحتوى المحلي في الدراسة التفصيلية لمشروع التخصيص.  .ب

، ورأي الهيئة بشأن تلك الهيئةتوضيح إجراءات التشاور التي قامت بها الجهة التنفيذية مع  .ج

 المتطلبات والشروط.

 وعقود التخصيص.تزويد الهيئة بنسخ من وثائق المنافسة  .د

 على الجهة التنفيذية باالشتراك مع الهيئة التحقق من تضمين العقد )حسب االنطباق( ما يأتي: .2
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المترتبة على إخالل الطرف الخاص ، واآلثار التزامات الطرف الخاص المرتبطة بالمحتوى المحلي .أ

لحد األعلى لها، مترتبة على ذلك، وآلية احتسابها، واأو اقتطاعات ، وأي غرامات مالية بذلك

 .اوإجراءات فرضه

 الخاص الطرف التزام ومراقبة لمتابعة ومؤشراته ومعاييره الخاص الطرف أداء قياس آليات .ب

 .التخصيص مشروع تنفيذ خالل المحلي المحتوى بمتطلبات

 المحلي المحتوى بمتطلبات العالقة ذات والمعلومات التقارير بتقديم الخاص الطرف التزام .ج

 .العقد انتهاء وعند التخصيص مشروع تنفيذ مراحل خالل والهيئة التنفيذية الجهة إلى

 

  (144) المادة

تتولى الجهة التنفيذية باالشتراك مع الهيئة مراقبة ومتابعة تنفيذ الطرف الخاص اللتزاماته التعاقدية 

 المتعلقة بالمحتوى المحلي خالل فترة سريان العقد.

 
 

 والقطاع الخاص العالقةالتواصل مع أصحاب : الثانيالفصل 

 

  (145) المادة

 ذلك:ويشمل لهم مصلحة مرتبطة بمشروع التخصيص،  من يقصد بأصحاب العالقة في هذا الفصل

 ن به.يأو المتأثرالتخصيص ن من مشروع يالمستفيد .1

 .مشروع التخصيصالمؤسسات غير الربحية ذات العالقة ب .2

 األفراد والجهات من القطاع الخاص والتي تشمل: .3

 المحتملين لمشروع التخصيص.المستثمرين والممولين  .أ

المشاركين المحتملين في مشروع التخصيص مثل المقاولين، والمتعاقدين من الباطن،  .ب

 ومطوري البنية التحتية، واالستشاريين الفنيين والماليين والقانونيين.

 

  (146) المادة

 يهدف التواصل مع أصحاب العالقة إلى ما يأتي:

 جمعها منهم فيما يتعلق بمشروع التخصيص.توفير المعلومات لصالح أصحاب العالقة أو  .1

 تحديد مدى مناَسبة طرح مشروع التخصيص. .2

مشروع الحصول على المعلومات الالزمة لتحديد البدائل المتاحة لتلبية االحتياجات التي يستهدف  .3

 تلبيتها. التخصيص

 مشروع.، واألسلوب األمثل للمشروع التخصيصتحديد خيارات أساليب التخصيص المتاحة لتنفيذ  .4

، بما يتيح وضع الحلول مشروع التخصيصقات أو مخاطر محتملة متصلة بوتحديد أي ثغرات أو مع .5

 واإلجراءات الوقائية الالزمة لمعالجتها أو الحد من آثارها.

 .مشروع التخصيصالتحقق من توافر الرغبة والقدرة لدى القطاع الخاص على المشاركة في  .6
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 العالقة أو مشكالتهم المتعلقة بمشروع التخصيص.تحديد ومعالجة مخاوف أصحاب  .7

 التعديالت تحديد ذلك في بماوتحقيقه للنتائج المستهدفة،  مشروع التخصيصتعزيز فرص نجاح  .8

 مشروع التخصيص فعالية تعزيز شأنها من التيو للمشروع التجاري أو القانوني وأ الفني الهيكل على

 .للتطبيق وقابليته وجاذبيته

 .مشروع التخصيصفية في إجراءات تنفيذ تعزيز الشفا .9

 

  (147) المادة

مراحل مشروع التخصيص، ما في أصحاب العالقة  خطة مشاركة الوثيقةعلى الجهة التنفيذية تضمين 

 يأتي:

في كل مرحلة من مراحله، ومصلحة كل منهم في  مشروع التخصيصتحديد أصحاب العالقة ب .1

 المشروع.

 .المحددين العالقة أصحاب معلتواصل ا من الغرض أوالحاجة  .2

 الوسائل المقترحة للتواصل مع أصحاب العالقة وإشراكهم، والجدول الزمني المقترح لذلك. .3

 المواضيع المقترح مناقشتها مع كل فئة من أصحاب العالقة، ومستهدفات التواصل مع كل فئة. .4

 في بماالتي سيتم اإلفصاح عنها ألصحاب العالقة،  مشروع التخصيصالبيانات والوثائق المرتبطة ب .5

 هذه حماية وكيفية سرية أو حساسة عامة معلومات أي عن الكشف يمكن كان إذا ما ذلك

 .المعلومات

 .جمعها تم التي المعلومات على والحفاظ العالقة أصحاب مشاركةتوثيق ل المقترحة المنهجية .6

 إجراءات وتحديد العالقة أصحاب من الواردة المالحظات وتحليل لدراسة المقترحة المنهجية .7

 .معالجتها

والتعريف بمستهدفاته  مشروع التخصيصالزمة لتقديم للمجتمع أي حمالت إعالمية أو توعوية  .8

 وفوائده، والخطة المقترحة لتنفيذ تلك الحمالت واحتياجاتها المالية وغير المالية.

 

  (148) المادة

 ،العالقة أصحاب مشاركة من كجزء تهامناقش أو حساسة أو سرية حكومية معلومات تقديم تم إذا

 األطراف بين سريةحماية ال( اتفاقيات) اتفاقية توقيعطلب  العمل وفريقيجوز للجهة التنفيذية ف

 .المعنية

 

 المنافسة المشروعة والحد من االحتكار: الثالثالفصل 

 

  (149) المادة
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على المنافسة التخصيص وثيقة دراسة مفّصلة آلثار مشروع اليجب أن يتضمن تحليل الخيارات في 

، على أن من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص المستفيدين انتفاعالمشروعة أو على 

 ما يأتي: –بحٍد أدنى  –تتضمن هذه الدراسة 

 ومسوغات ذلك. مشروع التخصيصتقييم مدى تمتع الطرف الخاص بحقوق حصرية بموجب  .1

المشروع تأثير تنفيذ على السوق، وما إذا كان سيترتب على  مشروع التخصيصتقييم مدى تأثير  .2

 بما في ذلك: ،على المنافسة أو تقييد لها

 أو تحديد األسعار في السوق. تخفيضزيادة أو  .أ

أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع ، وتحديد اشتراطات متعلقة بالشراء أو البيع في السوق .ب

 .أداء الخدماتأو 

 . ئيأو جز كلّي السوق بشكل في من المشاركة  الشركات أو المؤسسات التجاريةمنع بعض  .ج

 . أو تحديدها تقسيم األسواق .د

 اقتصادي في السوق.  زتركّ خلق  .ه

 أو التنسيق في السوق.  ؤالتواطسلوكيات تشجيع  .و

 في السوق. المهيمن الوضعاستغالل إساءة  .ز

 .هاالحد منجميد أوجه االستثمار، أو ت .ح

 واإلنتاجية.  والنموالكفاءة والتنوع ب يتعلقالسوق فيما  الحد من تطور .ط

 .ئيأو جز كلّي بشكل  قسوإلى ال هاتدفقو السلع والخدماتالحد من حرية  .ي

 الحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل. .ك

المستفيدين  وانتفاعتقديم التوصيات لتجنب االحتكار والحد من آثاره ومراعاة المنافسة المشروعة  .3

للموافقة ضمن  د، والرفع بذلك إلى الجهة المختصةحسين بيئة السوق وتنمية االقتصاوت

في  أي ضوابط ُتحّددها الجهة الُمختّصة في موافقتهاوثيقة، على أن تتم مراعاة الموافقتها على 

 .هذا الشأن

 

  (150) المادة

من  ال يجوز للطرف الخاص اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم األعمال والخدمات للمستفيدين

بما في ذلك ما  ،–نص العقد على ذلك  إذاإال  –الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص

 يأتي:

 .األعمال والخدماتعدم المساواة بين المستفيدين في تقديم  .1

 .األعمال والخدمات للمستفيديناالمتناع عن تقديم  .2

للمستفيدين على شرط تحّمل التزام أو  –أو تعليق توفيرها  –تعليق تقديم األعمال والخدمات  .3

 قبول خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعاقد أو التعامل األصلي.

 خدمات بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة فيه.تخفيض أو زيادة الكميات المتاحة من األعمال وال .4

  .فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من األعمال والخدمات .5
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 شركة مشروع التخصيص: الرابعالفصل 

 

  (151) المادة

 فيشركة  بتأسيسللجهة التنفيذية أن ُتضّمن وثائق المنافسة أحكاًما إلزامية لصاحب أفضل عرض  .1

التخصيص ال تقل مدتها عن المدة الالزمة لتنفيذ مشروع التخصيص،  مشروع لتنفيذ المملكة

وفًقا ، وتكون هي الطرف الخاص في العقد، على أن يكون غرضها الوحيد تنفيذ مشروع التخصيص

 للضوابط والشروط واألحكام الواردة في النظام والالئحة ووثائق المنافسة.

 واألنظمة المعمول بها في المملكة. تخضع شركة مشروع التخصيص ألحكام نظام الشركات .2

 التخصيص لشركة مشروع النظاميإجراء أي تعديل على الشكل ال يجوز ما لم يسمح العقد بذلك،  .3

أو رهنها، أو تعديل حصص الشركاء، أو االندماج، أو التقسيم،  هارأس مالها، أو بيع أسهم خفضأو 

التنازل أو البيع، إال بعد الحصول على موافقة أو االستحواذ، أو دخول شركاء جدد، أو نقل الملكية ب

 .مختصةمن الجهة ال مكتوبة

 التشييدأسهم شركة مشروع التخصيص قبل اكتمال أعمال  ملكية تغيير يجوز الفي جميع األحوال،  .4

 الجهةموافقة بأو استغالله، إال  التخصيصوالتجهيز أو التطوير والبدء في تشغيل مشروع 

 .التنفيذية

 

 المحافظة على السرية: الخامسالفصل 

 

  (152) المادة

يؤدي إفشاؤها إلى اإلضرار باألمن الوطني ألغراض الالئحة، ُيقصد بالمعلومات السرية كل معلومة  .1

 أو اإلضرار بمشروع التخصيص. أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها للمملكة

التخصيص بما  تشمل المعلومات السرية جميع المعلومات ذات العالقة بأنشطة ووثائق مشاريع .2

فيها األمور المالية والقانونية والفنية واإلدارية، والمداوالت والقرارات الخاصة بالجهة التنفيذية أو 

 .المختصة ةالجه

 ووثائق الداخلية إجراءاتها أن من التأكد أخرى ذات عالقة حكومية جهاتالجهاز المعني وأي  على .3

 التخصيص نشطةأب المتعلقة األخرى والمراسالت المستندات وجميع والعقود مشروع التخصيص

 .بصورًة تامة المعلومات سرية متطلبات تطبق

 أو استخدامها أو شكل بأي المحمية أو السرية المعلومات عن الكشف طرف ألي يجوز ال .4

، وأي أنظمة أو قرارات أو الالئحةو النظام بها سمحي التي والضوابط للحدود وفًقا إال استغاللها

 .المملكة في بها معمولتعليمات 

 

  (153) المادة
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في حال فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، أو ثبوت انتهاك لحقوق ملكية 

 ، فعلى الجهة التنفيذية اتخاذ ما يأتي:أسرار تجارية وأ فكرية

من اكتشاف  يوم واحدخالل  به لمركز وأي جهات ذات عالقة، وتزويد اتحرير محضر بالواقعة .1

 ة.واقعال

 .اإلجراء المناسب اتخاذهبشأن المركز، وأي جهات أخرى ذات عالقة التنسيق مع  .2

 

 المصالح تعارض: السادسالفصل 
 

  (154) المادة

مرتبط بمشروع التخصيص سواء في المصالح  تعارضالمصالح أي  عارضألغراض الالئحة، ُيقصد بت .1

مشروع تنفيذ األنشطة المرتبطة ب محتمل قد ينشأ قبل أو حقيقيبشكل مباشر أو غير مباشر، 

 .هاأو بعد هائثنااأو  التخصيص

 :ايهملأو كاآلتيين ُيقصد بالمصلحة أحد األمرين   .2

"، وهي عالقة الشخص أو صلته بالمؤسسة التي يكون لها مصلحة في المصلحة المؤسسية" .أ

أخرى يكون للشخص عالقة أو ترتبط بأي مجموعة ، عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص

 .أو صلة بها

"، وهي المصلحة الخاصة للشخص في عمل أو نشاط متصل بمشروع المصلحة الشخصية" .ب

التخصيص بعيًدا عن التزامه المهني بشأن مشروع التخصيص. وقد تتضمن "المصلحة الشخصية" 

في  لهممصلحة ألفراد من العائلة أو األقارب حتى الدرجة الرابعة ، أو مصلحة مالية أو مهنية 

 .عمل أو نشاط متصل بمشروع التخصيص

 

  (155) المادة

بها في المملكة، يجب على أي شخص يشارك  دون اإلخالل بما تقضي به األنظمة واللوائح المعمول

 :في أنشطة متصلة بمشروع التخصيص ما يأتي

تحقيق المصالح العليا للمملكة، وإنجاح خططها االقتصادية والتنموية، وتغليب المصلحة العامة  .1

 .هدوًما على مصالح

المصالح والحيلولة دون وقوعها  تعارضالسعي إلى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتحديد حاالت  .2

 .قدر اإلمكان، واإلفصاح عنها، ومعالجتها أو الحد من آثارها في حال وقوعها

 تعارضمراعاة المصلحة العامة في أداء أعماله وواجباته، وتجنب ممارسة أي عمل قد ينشأ عنه  .3

 .لمصالحل

عدم استخدام منصبه الوظيفي أو العام أو المعلومات التي اكتسبها بحكم الوظيفة لمصالحه،  .4

 .مكاسبأي كما يلتزم بعدم استغالل الصالحيات أو النفوذ الذي يتمتع به لتحقيق 

عدم قبول أو تلقي أو عرض أو طلب أو تبادل أي منافع مالية أو عينّية أو خدمات ضيافة أو هدايا  .5

 .من الغير



 

 
77 

الجهة الجهة المختصة أو عرض على يُ صلة بأنشطة التخصيص  يذأال تكون له مصلحة في أي أمر  .6

للجهة  فوراً  ، وإذا وجدت له مصلحة فيجب عليه اإلفصاحأخرى أو أي جهة حكومية التنفيذية

التنفيذية عن طبيعتها، وعليه االمتناع عن المشاركة في المداوالت أو التصويت أو أي إجراء آخر أو 

 .المصالح تعارضعمل طوال فترة وجود حالة 

أو تلقي أي عرض لمصالح، ا تعارضفور حدوث حالة  وإشعار المركز للجهة التنفيذية كتابةً اإلفصاح  .7

على سبيل  –واتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي قد تحددها، والتي قد تشمل  ،منافع مالية أو عينيةب

حضور أي اجتماعات المنع من المنع من المشاركة في مشروع التخصيص، أو  –المثال ال الحصر 

، ذات عالقة، ومناقشة الموضوع، والتصويت عليه، أو محاولة التأثير في أصوات أو أعمال اآلخرين

 فصاح ما يأتي:ويجب أن يتضمن اإل

 وصًفا للمصلحة أو العالقة التي تعتبر أو يمكن اعتبارها أساًسا لتعارض المصالح. .أ

 وصًفا للعمل أو النشاط الذي يثير تعارًضا للمصالح. .ب

 وصًفا لإلجراءات التي يمكن للشخص اتخاذها للحد من تعارض المصالح، إن وجدت. .ج

 

  (156) المادة

قد ينشأ صالح مالفي  تعارٍض اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع أي  التنفيذيةعلى الجهة  .1

، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية مشروع التخصيصفي أي مرحلة من مراحل 

بما المتنافسين، وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع 

 .ات الشفافية والعالنية وتكافؤ الفرص والمساواة وحماية المصلحة العامةتوافق مع مقتضيي

في مشاريع التخصيص  المصالح عارضوضع سياسة لت –التنسيق مع المركز عد ب – التنفيذيةلجهة ل .2

اإلجراءات  – حد أدنىب –ومعالجة حاالته، على أن تتضمن  مخاطرةتهدف إلى الحد من  لديها

 معالجة حاالته. وُسُبلالمصالح والحد منه، واإلفصاح عنه واكتشافه،  تعارضبعة لمنع المتّ 

نعلى الجهة التنفيذية أن  .3  في شأن مشروع التخصيصوثائق المنافسة والعقود التي تبرمها  ُتضمِّ

في وثائق المنافسة  وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة المصالح تعارض منع متنّظ  انصوًص 

 .والعقود المبرمة

للجهة التنفيذية الطلب من أي شخص يشارك في أنشطة متصلة بمشروع التخصيص اإلقرار أو  .4

 .التخصيصفي المصالح خالل جميع مراحل مشروع  تعارضالتأكيد كتابة على أنه بمنأى عن أي 

 

 والوثائق الفنية المرجعيةالنماذج : السابعالفصل 

 

  (157) المادة

بمشاريع عالقة الذات مرتبطة بالجوانب الفنية ما يلزم من مالحق فنية مجلس إدارة المركز يصدر 

 .التخصيص
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  (158) المادة

 .عالقة بمشاريع التخصيصذات  مرجعية استرشاديةللرئيس التنفيذي للمركز إصدار ما يلزم من أدلة 
 

 النفاذ: الثامنالفصل 

 

 

  (159) المادة

 .، وتنشر في الجريدة الرسميةوإصدارهافذة وفقًا لقرار اعتمادها ناالالئحة تكون هذه 


