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 القواعد المنظمة للتخصيص

 أحكام عامة: الباب األول

 المادة األولى:

المعاني الموضددددددددحة  -القواعدهذه أينما وردت في -يقصددددددددد باأللفار والعبارات ا تية 

 أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

 القواعد المنظمة للتخصيص. القواعد:

 نظام التخصيص. النظام:

 الالئحة التنفيذية للنظام. الالئحة التنفيذية:

 مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. المجلس:

الجهة )الجهات( التي لها صددددددددالحية مصددددددددددار الموافقات الال مة لمشددددددددداريع  الجهة المختصددددددددة:

المشداريع وترسديتها ومبرام العقود أو ممارسدة أ  التخصديص بما في ذلك الموافقة على رر  

 صالحيات أو مهمات أخرى وفقًا للنظام.

الجهة )الجهات( التي يكون لها مهمات دراسددددة وتحمددددير مشدددداريع التخصدددديص  الجهة التنفيذية:

وصددالحيات رر  المشدداريع وترسدديتها ومبرام العقود أو ممارسددة أ  صددالحيات أو مهمات أخرى 

 وفقًا للنظام.

 المركز الورني للتخصيص. لمركز:ا

 مجلس مدارة المركز. مجلس اإلدارة:

 القواعد.وفق اللجنة اإلشرافية المشكلة  اللجنة اإلشرافية:

شددددددخصددددددية ذ  كل و ارة أو جها  حكومي أو هيئة أو مؤسددددددسددددددة عامة أو جها   الجها  المعني:

معنوية عامة مسدددتقلة أو مصدددلحة معنية بمشدددروع تخصددديص خاضدددع ألحكام النظام، ويشدددمل 

 ذلك الشركات التي تخمع عقودها لما جاء في المادة )الرابعة( من نظام التخصيص. 

 عقد تابع له. أو أ عقد التخصيص،  العقد:

 

 المادة الثانية:

الخاضدددعة ألحكام النظام، واألجهزة تسدددر  القواعد على مشددداريع التخصددديص والعقود 

 المعنية بتلك المشاريع والعقود.
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 الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص: الباب الثاني

 المادة الثالثة:

ما لم يرد في شدددددأنه نص خاا في القواعد، يكون مجلس الو راء هو الجهة المختصدددددة  -1

، والطر ، والترسية، وتوقيع العقود التخصيص بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع

وذلك بشددأن مشدداريع نقل ملكية األصددول، ومشدداريع الشددراكة بين القطاعين  ،ذات الصددلة

ملى الطرف  جها  معنيالعام والخاا التي تتمددددددددمن نقل ملكية أصددددددددول مملوكة من 

  كانت قيمة المشروع.الخاا، أيا  

شأن مجا ة أ  من العقود المشار مليها في يكون مجلس الو راء هو الجهة المختصة في  -2

 .( من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه1الفقرة )

 :ا تي بأمر من رئيس مجلس الو راءيصدر  -3

ع و ،جها  معني أبرمهمجا ة أ  عقد شددددددددراكة بين القطاعين العام والخاا  -أ دون ُوقِّ

 المختصة.الحصول على موافقة مسبقة من الجهة 

ورر  مشددددددروع التخصدددددديص بأسددددددلوب مشددددددروع التخصدددددديص الموافقة على وثيقة  -ب

 كانت قيمته.مهما  ،التعاقد المباشر

ورر  مشدددددددروع نقل ملكية األصدددددددول، مشدددددددروع التخصددددددديص الموافقة على وثيقة  -ج

التي تتمددددددددمن نقل ملكية أصددددددددول  ،ومشددددددددروع الشددددددددراكة بين القطاعين العام والخاا

 كانت قيمته.مهما بأسلوب المنافسة المحدودة، 

 

 المادة الرابعة:

المعنية األجهزة يكون المجلس هو الجهة المختصددددة بشددددأن الموافقة على تملك أ  من  -1

 حصصًا أو أسهمًا في رأس مال شركة مشروع التخصيص.

ال كان تملك الحصص أو األسهم في رأس ( من هذه المادة، في ح1استثناًء من الفقرة ) -2

الموافقة على ذلك من قبل  كونمال شددددددددركة مشددددددددروع التخصدددددددديص من قبل المركز فت

 مجلس اإلدارة.

 

 المادة الخامسة:

يكون مجلس اإلدارة هو الجهة المختصددددة بشددددأن مشدددداريع الشددددراكة بين القطاعين العام  -1

 والخاا ضمن الحدود ا تية:
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في شددددددددددأندده في القواعددد، منح جميع الموافقددات المطلوبددة مددا لم يرد نص خدداا  -أ

بموجب النظام لمشدددددددروع الشدددددددراكة بين القطاعين العام والخاا الذ  تكون قيمته 

خمسددددددددمددائددة مليون ريددال أو أكثر للعقددد الواحددد، بمددا في ذلددك الموافقددة على وثيقدة 

 المشروع والطر  والترسية وتوقيع العقد.مشروع التخصيص 

الذ   ،ملغاء رر  مشددددددددروع الشددددددددراكة بين القطاعين العام والخاا الموافقة على -ب

في أ  وقت قبل توقيع  ،تكون قيمته خمسددددددددمائة مليون ريال أو أكثر للعقد الواحد

 العقد.

شددررًا للتحكيم لتسددوية المنا عات الناشددئة عنه أو العقد الموافقة على أن يتمددمن  -ج

اتفاق أو  تمددددددمينأو على  شدددددد، عنها،على مبرام اتفاق للتحكيم لتسددددددوية نزاع قائم نا

 شرط التحكيم تحديدًا لقانون أجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع.

الموافقة على ما يأتي بشددددددأن أ  مشددددددروع للشددددددراكة بين القطاعين العام والخاا  -د

 كانت قيمته:مهما 

رر  مشددددددددروع الشددددددددراكة بين القطاعين العام والخاا من خالل المنافسدددددددددة  -1

 .المحدودة

ترسددددية مشددددروع الشددددراكة بين القطاعين العام والخاا في حال وجود تظلمات  -2

بها، أو التوجيه بوقف مجراءات الترسدددية لحين ُيبت ضدددد مجراءات الطر  والترسدددية لم 

 البت في تلك التظلمات.

عدم اعتبار ممارسة الطرف الخاا لحق ممنو  له، أو التقيد بأ  التزام بموجب  -3

تأثير ممارسدددة احتكارية ومن ترتب عليها  ،بين القطاعين العام والخااعقد الشدددراكة 

 على المنافسة أو تقييدها.

تتجاو  مدة عقد الشددددددددراكة بين القطاعين العام والخاا األصددددددددلية أو بعد أن  -4

 ثالثين سنة. ،التجديد أو التمديد

تابع وأ  عقد منهاء الجهة التنفيذية عقد الشددراكة بين القطاعين العام والخاا  -5

 .المنفردةباإلرادة له 

لدددى الجهددة منح أ  موافقددة مطلوبددة بموجددب النظددام عنددد حدددو  مشددددددددكددال  -6

في تحديد الجهة المختصدددة بمنح الموافقة المطلوبة لمشدددروع الشدددراكة التنفيذية 

 بين القطاعين العام والخاا.
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صدددول، ومشدددروع يكون مجلس اإلدارة هو الجهة المختصدددة بشدددأن مشدددروع نقل ملكية األ -2

الشددددراكة بين القطاعين العام والخاا الذ  يتمددددمن نقل ملكية أصددددول مملوكة من أ  

 وضمن الحدود ا تية: - كانت قيمتهأيا  -جها  المعني ملى الطرف الخاا 

الموافقة على ملغاء رر  مشروع نقل ملكية األصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين  -أ

قل ملكية أصول قبل توقيع العقد، على أن يقوم مجلس العام والخاا الذ  يتممن ن

 اإللغاء.مسوغات مجلس الو راء بذلك، ويبين فيه بإشعار اإلدارة 

عقد الشددددددراكة  وأالموافقة على قيام الطرف الخاا في عقد نقل ملكية األصددددددول،  -ب

بنقل ملكية األسددهم أو  ،بين القطاعين العام والخاا الذ  يتمددمن نقل ملكية أصددول

الحصدددددص التي يملكها في شدددددركة مشدددددروع التخصددددديص أو رهنها  في حال لم يتمددددمن 

 .العقد حكمًا أو ضوابط بهذا الخصوا

الموافقة على قيام الجهة التنفيذية بتقديم شددددددددهادة للطرف الخاا في عقد نقل  -ج

من نقل ملكية ملكية األصددول، وعقد الشددراكة بين القطاعين العام والخاا الذ  يتمدد

تتمددددددمن أن الجهة المختصددددددة وافقت على العقد، وأن العقد  -بناًء على رلبه-أصددددددول 

، وتخمدددع ألحكام سدددُتوقعموقعة أو  ،وأ  مسدددتندات، أو سدددندات، أو وثائق ذات صدددلة

 النظام.

ترسددددددية مشددددددروع نقل ملكية األصددددددول، ومشددددددروع  جراءاتماسددددددتكمال  الموافقة على -د

في حال وجود  ،عام والخاا الذ  يتمددمن نقل ملكية أصددولالشددراكة بين القطاعين ال

توجيه الجهة التنفيذية  ها، أو فيتظلمات ضددددددددد مجراءات الطر  والترسددددددددية لم يتم البت 

 البت في تلك التظلمات. ملى حينبوقف مجراءات الترسية 

يكون مجلس اإلدارة هو الجهة المختصددة بشددأن الموافقة على اسددتئجار الطرف الخاا  -3

عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة  -اً كان مسددددددددتثمرًا أجنبي  مذا -

 لمدة تعادل مدة عقد التخصيص لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

 

 المادة السادسة:

 تكون اللجنة اإلشرافية هي الجهة المختصة بشأن ما يأتي:

ما لم يرد في شدددددددأنه نص خاا في القواعد، منح جميع الموافقات المطلوبة بموجب  -1

النظام لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاا الواقع تحت مشرافها الذ  تقل 

قيمته عن خمسدددددمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو ال تترتب بموجبه أ  التزامات مالية 
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مشددروع التخصدديص ما في ذلك الموافقة على وثيقة سددنوية مباشددرة على الحكومة، ب

 المشروع والطر  والترسية وتوقيع العقد.

الموافقة على ملغاء رر  مشددددددددروع الشددددددددراكة بين القطاعين العام والخاا الذ  تقل  -2

، أو ال تترتب بموجبه قبل توقيع العقد قيمته عن خمسدددددمائة مليون ريال للعقد الواحد

 مباشرة على الحكومة. أ  التزامات مالية سنوية

 

 المادة السابعة:

لغرض تطبيق أحكام القواعد وتحديد الجهة المختصددددة وفقًا لقيمة مشددددروع الشددددراكة بين 

القطاعين العام والخاا، تحتسب قيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاا استنادًا 

 لحكومة بناًء على العقد.ملى قيمة االلتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على ا

 

 المادة الثامنة:

تكون و ارة المالية هي الجهة المختصدددددة بشدددددأن الموافقة على أن يتمدددددمن العقد منح 

 من الحقوق ا تية: اً الطرف الخاا أي  

تحصددديل المقابل المالي من المسدددتفيدين لحسدددابه مباشدددرة لقاء األعمال والخدمات التي  -1

 بين القطاعين العام والخاا.يقدمها، وفقًا لعقد الشراكة 

المرتبطة بعقد الشددراكة بين  -بما في ذلك الرسددوم والمددرائب-ة تحصدديل اإليرادات العام -2

 القطاعين العام والخاا لحساب الخزينة العامة للدولة.

 .، وفقًا للعقدمباشرة هتحصيل اإليرادات العامة أو جزء منها لحساب -3

 

 المادة التاسعة:

تمارس كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصددالحيات الممنوحة لها في النظام  -1

والقواعد دون اإلخالل باختصدددداصددددات الجهات األخرى، وتصدددددر كل جهة الموافقات التي 

في -تملك صالحية مصدارها ضمن الحدود المنصوا عليها في القواعد، وتقوم بالرفع 

الجهة التي تملك صددددالحية منح الموافقة وفقًا  ملى -كل موضددددوع يخرج عن اختصدددداصددددها

 توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة.متممنًا للقواعد 

دون مخالل بصالحيات ومهمات اللجنة اإلشرافية والجهة التنفيذية المنصوا عليها في  -2

الرفع ملى  القواعد، على اللجنة اإلشددددددددرافية والجهة التنفيذية التنسدددددددديق مع المركز قبل

 الجهة المختصة للموافقة على مشروع التخصيص. 
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 المادة العاشرة:

لمجلس الو راء أو المجلس تفويض غيره ببعض صددالحياته المنصددوا عليها في القواعد،  -1

الصددالحيات المشددمولة بالتفويض، ومشددروع أو مشدداريع التخصدديص في التفويض ويحدد 

 وأ  شروط أو ضوابط مرتبطة بالتفويض. التي تم التفويض بشأنها، ومدة التفويض،

تكون ممارسدددة الصدددالحيات المحددة في المادتين )الخامسدددة( و)السدددادسدددة( من القواعد  -2

 حصرية وغير قابلة للتفويض.

( من هذه المادة، تحدد القرارات الصدددددددددادرة عن الجهة 2دون مخالل بما ورد في الفقرة ) -3

الصالحيات والمهمات التي تتمتع  -الباب وفق ما هو منصوا عليه في هذا-المختصة 

 بها اللجنة اإلشرافية والجهات المعنية األخرى لتنفيذ تلك القرارات.

 

 الجهة التنفيذية: الباب الثالث

 المادة الحادية عشرة:

ما لم يرد نص خاا في شأنه في القواعد، تكون اللجنة اإلشرافية المعنية بالقطاع هي  -1

ذ في القطاع، ولها صددالحيات الجهة  الجهة التنفيذية بشددأن مشدداريع التخصدديص التي تنف 

 .والقواعد الموافقات، المنصوا عليها في النظاماصدار التنفيذية، ومهماتها، و

وتكليفه بما تراه من مهمات أو أعمال،  (أو أكثر)للجنة اإلشددددددددرافية تشددددددددكيل فريق عمل  -2

ودون مخالل بما ورد في المادة بعد الحصددددددددول على موافقة مجلس اإلدارة - لهاويجو  

أن تفوض الجها  المعني أو فريق عملها ليمارس الصددددالحيات الممنوحة  -)الثانية عشددددرة(

لها كجهة تنفيذية على أن تحدد اللجنة اإلشددددددددرافية حدود صددددددددالحيات الجها  المعني أو 

والصددددددددالحيات، والصددددددددالحيات التي ال تقبل المهمات فريق عملها عند ممارسددددددددته لتلك 

 لتفويض، وذلك وفق الموابط الواردة في الالئحة التنفيذية.ا

 

 المادة الثانية عشرة:

( من المادة )الحادية عشددرة(، ودون مخالل بصددالحيات واختصدداصددات 1اسددتثناًء من الفقرة ) -1

ومهمدددات الجهدددات المحدددددة في القواعدددد، يكون الجهدددا  المعني بدددالقطددداع هو الجهدددة 

ذ في القطاع-المرتبطة بمشددددددداريع التخصددددددديص التنفيذية في شدددددددأن المهمات   -التي تنف 

 التالية:

ملى اللجنة معداد وثيقة مشروع التخصيص، ووثائق رر  مشروع التخصيص، والرفع بها  -أ

 اإلشرافية المعنية بالقطاع ألخذ الموافقات الال مة. 
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تأهيل، مدارة مجراءات رر  مشددددروع التخصدددديص ويشددددمل ذلك رلبات مبداء الرغبات، وال -ب

والعروض، وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسددددددددين، وأ  مهمات أخرى مرتبطة بإجراءات 

 الطر ، والرفع بنتائج ذلك للجنة اإلشرافية المعنية بالقطاع ألخذ الموافقات الال مة. 

مدارة مرحلة ترسدددددية وتوقيع العقد مع الطرف الخاا، ومنهاء اإلجراءات المرتبطة بذلك  -ج

 على الموافقات الال مة من اللجنة اإلشرافية، والجهة المختصة.بعد الحصول 

 تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحلة الالحقة لتوقيع العقد.مرحلة مدارة  -د

عند تعذر مصدار رخصة، أو ترخيص،  -بعد التنسيق مع الجهة المعنية نظاماً -معداد تقرير  -ه

تأخر مصدددداره من قبل الجهة الحكومية المعنية أو تصدددريح ال م أل  مشدددروع تخصددديص، أو 

والتكاليف  ،نظاًما بإصدددداره متمدددمنًا وصدددف الحالة، وأسدددباب التعذر أو التأخر في اإلصددددار

اإلشددددددددرافيدة المعنيدة بدالقطداع ملى اللجندة والحلول المقترحدة، ورفعده  ،النداجمدة عن ذلدك

 التخاذ ما تراه مناسبًا حياله.

افية المعنية بالقطاع في حال كان مشددددددددروع الشددددددددراكة بين اإلشددددددددرملى اللجنة الرفع  -و

القطاعين العام والخاا تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، أو ال يترتب 

بموجبه أ  التزامات مالية سددددنوية مباشددددرة على الحكومة، للتوجيه بما تراه مناسددددبًا حيال 

 ا تي: 

الشددددددراكة بين القطاعين العام والخاا قبل رلب الموافقة على ملغاء رر  مشددددددروع  (1

 توقيع العقد.

( رلب الموافقة على مبرام اتفاقيات مباشددددددددرة مع جهة أخرى ذات عالقة بمشددددددددروع 2

تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي  على الشددددددددراكة بين القطاعين العام والخاا أو

 .وما عليها من التزامات، الجهةتتمتع بها تلك 

( رلب الموافقة على تقديم شدددهادة للطرف الخاا في عقد الشدددراكة بين القطاعين 3

تتمددددمن أن الجهة المختصددددة وافقت على عقد الشددددراكة  -بناًء على رلبه-العام والخاا 

بين القطاعين العام والخاا، وأن العقد وأ  مسددتندات، أو سددندات أو وثائق ذات صددلة 

 م النظام. موقعة أو سيتم توقيعها، تخمع ألحكا

 رلب الموافقة على تعديل أو تعليق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاا. (4

المسددددؤول عن مشددددروع  -تنفيذيةبصددددفته جهة عند ممارسددددته لدوره -يعد الجها  المعني  -2

التخصدديص، ويتحمل كامل المسددؤولية المباشددرة عن أ  مخالفة أو تقصددير أو مخفاق في 

وليدددات المنوردددة بددده، وعن عددددم صددددددددحدددة أو دقدددة البيددداندددات تنفيدددذ المهمدددات والمسددددددددؤ
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والمعلومددات والوثددائق التي يقدددمهددا للجهددات المعنيددة بمنح الموافقددات المحددددة في 

 القواعد.

 

 المادة الثالثة عشرة:

منح الصدددددالحيات اإلشدددددرافية ( من المادة )الثانية عشدددددرة(، للجنة 1اسدددددتثناًء من الفقرة )

 في حال تحقق أ  من الحاالت ا تية: يمارسهاق عملها لالممنوحة للجها  المعني لفري

في تقصددددير الجها  المعني باعتباره الجهة التنفيذية بالصددددالحيات المنورة به، واسددددتمراره  -أ

 من اللجنة اإلشرافية.مشعاره التقصير بعد 

مشروع التخصيص في بعلى تحديد الجهة الحكومية المعنية قدرة الجها  المعني عدم  -ب

 الجها  المعني.

 .في الجها  المعني  المتعلقة بالتخصيص أو أ  منهاوالكفايات عدم توفر المؤهالت  -ج

 

 المادة الرابعة عشرة:

للصددددددالحيات  ،تكون ممارسددددددة الجها  المعني بالقطاع أو فريق عمل اللجنة اإلشددددددرافية

 حصرية وغير قابلة للتفويض.  ( من المادة )الثانية عشرة(1والمهمات المحددة في الفقرة )

 

 :المادة الخامسة عشرة

( من المددادة )الثددانيددة 1والفقرة ) ،( من المددادة )الحدداديددة عشددددددددرة(2مع مراعدداة الفقرة )

 حولاإلشدددددرافية الفصدددددل في أ  خالف ينشدددددأ تتولى اللجنة   والمادة )الرابعة عشدددددرة( ،عشدددددرة(

بممارسدددات صدددالحيات ومهمات الجهة  تحديد الجها  المعني أو فريق عملها المعني المكلفين

 التنفيذية المنصوا عليها في هذه المادة. 

 

 عشرة: السادسة المادة 

تقديم عرض ملى مجلس اإلدارة كل ثالثة أشددددددددهر بشددددددددأن  اللجنة اإلشددددددددرافيةعلى رئيس  -1

بشددددأنها من أعمال، ومدى اُتخذ مشدددداريع التخصدددديص التي تتوالها تلك الجهة، يتمددددمن ما 

وخطط الجهة  ،واقترا  سددددددددبل تذليلها ،تنفيذها، والصددددددددعوبات التي واجهتهاالتقدم في 

 يقدم المركزوسددددائر المعلومات المرتبطة بتلك المشدددداريع، على أن  ،التنفيذية المسددددتقبلية

( يومًا من منتصددددددف ونهاية العام 45للمجلس مرتين سددددددنويًا وذلك خالل ) شدددددداماًل  اً عرضدددددد
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، وأ  مالحظات أو مرئيات اللجان اإلشرافيةروض المالي، يتممن ملخصًا ألهم ممامين ع

 يراها المركز في شأنها.

على الجهة التنفيذية وفرق عملها واسددددتشددددارييها تزويد المركز بأ  وثائق أو دراسددددات أو  -2

 بيانات يطلبها المركز بشأن مشاريع التخصيص التي تتوالها الجهة التنفيذية. 

 

 اإلشرافيةحوكمة اللجنة  الباب الرابع

 عشرة: السابعة المادة 

 : ما يأتي لمجلس اإلدارة 

 قائمة   مشرافية   مجراء تعديل على نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاا لجنة   -أ

وذلك بإضددددافة مشدددداريع تخصدددديص جديدة  ،بعد التنسدددديق مع اللجنة اإلشددددرافية المعنية

 ضمن اختصاصها، أو نقل مشاريع تخصيص من لجنة مشرافية ملى أخرى. 

مشددروع تخصدديص لاسددتحدا  لجنة مشددرافية جديدة سددواء أكان ذلك لقطاع محدد، أو  -ب

في أ  قطاع، على أن  ةمجموعة مشددداريع تخصددديص محددلمحدد في أ  قطاع، أو 

 ريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاا تلك اللجنة. يحدد القرار بشكل واضح مشا

 . معهاملغاء أ  لجنة مشرافية قائمة، بعد التنسيق  -ج

 

 عشرة: الثامنة المادة 

 تتكون كل لجنة مشرافية على النحو ا تي:  -1

 األعماء األساسيون:  -أ

 )رئيسًا للجنة(.   أو من يفوضه  (هالو ير المعنى )أو من يقوم مقام -

 )عموًا(     و ير المالية أو من يفوضه  -

ولمجلس اإلدارة مضافة عمو آخر، على أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره صالحيات ذلك 

 العمو. 

 األعماء اإلضافيون:  -ب

ملى اللجنة اإلشرافية، ومنهاء عموين بحد أقصى ساسيين مضافة يجو  بإجماع األعماء األ

لمشددداريع أو مشدددروع محدد، على أن يحدد في  امتيهي، سدددواء أكانت عمدددواتيهميعمدددو

 قرار اإلضافة صالحيات ذلك العمو. 

من الموظفين الحكوميين، وأال  (األسددداسددديين واإلضدددافيين)يجب أن يكون كل األعمددداء  -2

 دلها. اتقل مرتبة أ  منهم عن )الخامسة عشرة( أو ما يع
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في حال كان رئيس أ  لجنة مشدددددددرافية هو و ير المالية: فيكون لمجلس اإلدارة مضدددددددافة  -3

 عمو آخر ملى اللجنة اإلشرافية ملى جانب رئيسها. 

 

 : التاسعة عشرةالمادة 

ولمجلس اإلدارة تفويض . يتولى المركز مهمات ومسدددؤوليات أمانات اللجان اإلشدددرافية

تتبع األمانة المحددة من تلك اللجان أن إلشدددددرافية، على هذا االختصددددداا لمن يراه من اللجان ا

 اإلشرافية اإلجراءات والنماذج التي يقرها المركز.

  

 المادة العشرون: 

بما يصدددددددر مجلس اإلدارة القواعد واإلجراءات المنظمة الجتماعات اللجان اإلشددددددرافية، 

جتماعاتها، ونصدددددداب الحمددددددور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحمددددددور، ا عدد في ذلك

 وترجيح القرار في حال تساو  األصوات، وغير ذلك من أحكام. 

 

 تطوير القطاع: الباب الخامس

 ن: يوالعشرالحادية المادة 

ومع قطاع البعد التنسيق مع الجهات األخرى المشمولة ب-يقوم الجها  المعني بالقطاع  -1

عشددددددر( شددددددهرًا من تاري  نفاذ ثالثة تتجاو  ) اليحددها مجلس اإلدارة مدة خالل و ،المركز

بإعداد خطة التخصدديص  -التي لها لجان مشدددرافية قائمةملى القطاعات القواعد بالنسدددبة 

 على أن تتممن ما يأتي:  ،للقطاع

األهداف المنشددددددددودة من مشددددددددداريع التخصدددددددديص في القطاع، وقائمة مشددددددددداريع  -أ

 لتنفيذها. المقترحة التخصيص المقترحة، وأوليات تنفيذها، والجداول الزمنية 

مراجعددة البيئددة النظدداميددة المنظمددة للقطدداع واقترا  تطويرهددا بمددا يحفز القطدداع  -ب

 الخاا لالستثمار فيه، ويحقق األهداف من التخصيص. 

يقوم الجها  المعني بالقطاع من خالل اللجنة اإلشدددددرافية برفع خطة التخصددددديص التي تم  -2

 ،س اإلدارة وفق ما يراه مناسدددباً لولمج. معدادها ملى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها

نشدددر خطة التخصددديص المعتمدة للقطاع أو   وبعد أخذ موافقة رئيس اللجنة اإلشدددرافية

مبالغ أ  أشددددددددخدداا أو جهددات أخرى يحددددهم مجلس اإلدارة منهددا للعموم أو  ءأ  جز

 بممامينها أو أجزاء منها. 
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مذا تممنت خطة التخصيص المعتمدة ما يلزم استكمال مجراءات نظامية في شأن اقترا   -3

ما يلزم تطوير البيئة النظامية المنظمة للقطاع، فيقوم الجها  المعني بالقطاع باتخاذ 

 . جراءتفي شأن استكمال تلك اال

أو رر  أو تنفيذ أ  مشروع تخصيص غير  مشروع التخصيصال يجو  البدء بدراسة وثيقة  -4

 وارد في قائمة المشاريع المقترحة ضمن خطة التخصيص المعتمدة للقطاع.

بعد التنسددددديق مع المركز ومع الجهات األخرى المشدددددمولة  ،الجها  المعني بالقطاعيقوم  -5

التخصددديص للقطاع مرة واحدة على األقل كل )خمس( سدددنوات تحديث خطة ب ،بالقطاع

( من 2والرفع بالخطة المحدثة بحسدددددددددب ما هو محدد في الفقرة ) ،أو كلما لزم األمر

 هذه المادة. 

( من هذه المادة على القطاعات التي لها لجان مشدددرافية قائمة 4ال يسدددر  حكم الفقرة ) -6

المادة  فيافية جديدة لها وفقًا لما ورد أو أ  قطاعات أخرى يتم اسدددتحدا  لجان مشدددر

( شددهرًا من تاري  نفاذ القواعد تسددعة عشددر( من القواعد مال بعد ممددي )ةعشددرالسددابعة )

 أسبق. أيهما  ،أو استحدا  اللجنة اإلشرافية أو اعتماد خطة تخصيص القطاع

 

 أحكام ختامية:الباب السادس

 ن: يوالعشرالثانية المادة 

القواعد وا ليات الال مة لتحمل نفقات  ،باالتفاق مع و ارة المالية ،يمع مجلس اإلدارة 

المرتبطة أمانات اللجان اإلشرافية وفرق العمل، واالستشاريين، وغير ذلك من النفقات اإلدارية 

تلك النفقات، وذلك ل أو المركز المرتبطة باسترداد الجها  المعني بمشاريع التخصيص، واألحكام  

وبما ال  ،النظامية المتعبة، وفي حدود اإلمكانيات والصالحيات المالية المتاحة وفقًا لإلجراءات

 يتجاو  األسقف المحددة لإلنفاق العام. 

 

 ن: يوالعشرالثالثة المادة 

تحل القواعد محل قواعد عمل اللجان اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص  

 ه. 20/1/1442( وتاري  55ومهماتها )المعدلة( الصادرة بقرار مجلس الو راء رقم )

 

 ن: يوالعشرالرابعة المادة 

 يعمل بالقواعد من تاري  الموافقة عليها. 
 


