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 برنامج تحقيق الرؤية نطاق
 

 تحقيق الرؤية وصف برنامج أ.
 

ن جودة الخدمات  يعزز الÄ\نامج دور القطاع الخاص cي تقديم الخدمات وإتاحة األصــــــــــــول الحكومية أمامھ، مما يحســــــــــــّ

̀ الحكومة عîىعîى الحكومة، مع األخذ cي ع[ن االعتبار مصـــــــلحة املواطن تكاليفها ويقللبشـــــــكل عام  لدور ا ، ويعيد ترك[

 óي والتنظيمôا امل ناطاملالتشــــــــــــريfú ي تعزيز جذب املســــــــــــتثمر كما ســــــــــــيســــــــــــهم  ،>>2030توافق مع توجھ <<رؤيةc نامج\Äال

óûاملدفوعات.  وازنةماملباشر، وتحس[ن  األجن 

من الحكومة إjى القطاع الخاص، أو إســــــــــــــناد تقديم خدمات حكومية  صــــــــــــــول األ التخصــــــــــــــيص نقل ملكية ويعóü مفهوم  

وعقود الشــراكة ب[ن القطاع[ن العام بيع األصــول بشــكل كامل أو جزئي، عقود معينة إjى القطاع الخاص، ويشــمل ذلك 

إســـــــناد مهام إدارة وتشـــــــغيل أصـــــــل مملوك للحكومة إjى جهة من مثل: متعددة ( أشـــــــكاالً وال§ó يمكن أن تأخذ  ،والخاص

أو العقود ال§ó تتضــــــمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصــــــل مع[ن وتشــــــغيلھ،  ،، أو عقود االمتيازالقطاع الخاص

 ó§ى األصـــــــول الîتقدمها الحكومة، أو ع ó§ى الخدمات الîى الحكومة)، ويســـــــري التخصـــــــيص عjونقل حقوق امللكية فيھ إ

 . خدماتالتملكها الحكومة بغرض تقديم 
 

 اآلتية:ويشمل نطاق برنامج التخصيص الركائز الثالث 

 ، ويشمل ذلك: )القانونية/التنظيمية(إرساء األسس  )1
 
 : للتخصيص تطوير األطر التشريعية العامة 

تنفيذ عمليات التخصيص، ووضع مسارات واضحة ومحددة لها، يمكن من خاللها حوكمة  وتعóü تمك[ن

ومعالجة العوائق والفجوات التشـــــــــــريعية ، تلك العمليات، وهذا يتطلب وضـــــــــــع قواعد وإجراءات تنظيمية

رفع من مســــــــــــــتوى اإلنصــــــــــــــاف الال§ó توجد cي البيئة التنظيمية بشــــــــــــــكل عام، كما يســــــــــــــôى هذا اإلطار إjى 

̀اهة cي عمليات التخصــــــــــــــيص، وتعزيز الفوائد (ســــــــــــــواء  اجتماعية)  مكانت اقتصــــــــــــــادية أأوالشــــــــــــــفافية وال≥

 املرجوة من التخصيص. 
 

 القطاعات املسfgدفة بالتخصيص:  cيتطوير األطر التشريعية  
üإجراء مراجعة عامة وشــــــــــــــاملة لكوهذا يع óي ذلك القطاع، ومن ثم تحديد مواطن  لc البيئة التنظيمية

التطوير ال§ó تتوافق مع دور الحكومة املســــــــــتقبîي كمنظم ودور القطاع الخاص كمشــــــــــغل، ويشــــــــــمل ذلك 

وتحــديــد العالقــات ب[ن الكيــانــات العــاملــة cي  مثــل تســــــــــــــع[\ الخــدمــات، ،مراجعــة جزئيــات كث[\ة cي القطــاع(

 جوانب حماية املسfgلك، والجوانب الفنية األخرى). و القطاع، 
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cي وجود كيانات قادرة عîى تنفيذ التخصــــــيص بالطريقة واآللية ال§ó  يســــــهمإرســــــاء األســــــس املؤســــــســــــاتية، بما  )2

 تحفظ مصالح الحكومة، وتضمن عدالة العملية للمشارك[ن من القطاع الخاص، ويشمل ذلك: 
 
اف الفرص: 

ّ
افمó للنهج تنظييساعد السوف  تطوير النهج التنظيمó لكش

ّ
ملة cي املشروعات املحت عîى تحديد كش

ع[ن العام والخاص ومشروعات بيع األصول، وسيوفر هذا األعباء الناتجة من دراسات الجدوى الشراكة ب[ن القطا

 األولية.
 

 ت وقوى بشـــــــرية تســـــــاعدها cيمن اســـــــتقطاب كفاءا لتمكي�fا :تفعيل اللجان اإلشـــــــرافية للتخصـــــــيص، وفرق العمل 

نجاح  نمفتفعيل اللجان وفرقها بالشــــكل الكاcي ســــيعزز بشــــكل كب[\  ،عملية التخصــــيصتحضــــ[\ وتنفيذ تصــــميم و 

  ،عمليات التخصـــــيص
ً
، كما أن واســـــتدامة نموذج التخصـــــيص ،وعدالة العملية ،العتبارات مصـــــالح الحكومةوفقا

عîى العمــل بطريقــة تجــاريــة  اً ليكون قــادر  ،تقييم وإعــداد وتطوير القطــاع املعóü بــالتخصــــــــــــــيصمن ذلــك ســــــــــــــيمك�fــا 

 .   ملستثمرينا تجذب
 

̀ التخصـــــــــــيص:  مؤشـــــــــــراتو تحديد اســـــــــــa\اتيجيات التخصـــــــــــيص   تفعيل اللجنة اإلشـــــــــــرافية املعنية  عندوآليات تحف[

بالقطاع، ســـتقوم بالعمل عîى وضـــع اســـa\اتيجية التخصـــيص وفق املســـfgدفات املحددة cي القطاع، بما يتوافق مع 

اإلجراءات النظامية، ومن ثم سيتم العمل عîى وضع مؤشرات ومعاي[\ للتخصيص cي ذلك القطاع، ووضع عناصر 

 ص بما يحفز املعني[ن عîى التخصيص. cي البيئة املحيطة بمبادرات التخصي
 

مليات ع تعمل عîى تمك[ن وحوكمة كز عîى وضـــــــــــــع أو اقa\اح األطر ال§óتمك[ن املركز الوطóü للتخصـــــــــــــيص: يعمل املر  

التحضــــــــــــ[\ والتنفيذ وفق أطر الحوكمة و  التصــــــــــــميم عملياتإتمام التخصــــــــــــيص، كما ســــــــــــيعمل املركز عîى ضــــــــــــمان 

 ملا وفق، كنات cي املنظومة بما يســاعد عîى تنفيذ عمليات التخصــيصاملعتمدة، وكذلك ســيعمل عîى وضــع مم
ً
هو ا

 وبما يرفع من مستوى كفاءة املنظومة.  مقرر لها
 

 من  
ً
 جراءات، وهذا قداإل راحل و املمركز االبتكار للتخصـــــــــــيص: عمليات التخصـــــــــــيص معقدة وتمر بعدد كب[\ نســـــــــــبيا

̀ عîى أهمية تصميم مبادرة ا وعليھ فإن  م�fا، لتخصيص بما يحقق الفوائد املرجوة ابتداءً يتسبب cي فقدان الa\ك[

العامل[ن عîى التخصـــيص، لذا ســـيتم العمل عîى تأســـيس مركز  لدى الفوائد عدم إغفال إنشـــاء هذا املركز يضـــمن

ي، رفع املحتوى املحîمثل: (االبتكار للتخصـــــــيص لوضـــــــع حلول ومبادرات تعزز من الفوائد املرجوة من التخصـــــــيص 

 ورفع فرص مشاركة املنشآت الصغ[\ة واملتوسطة). 
 

 توجيھ مبادرات الÄ\نامج الرئيسة:  )3
 

 .املشاركة cي اللجان اإلشرافية للتخصيص عن طريق املركز الوطóü للتخصيص 
 .مراجعة االسa\اتيجيات الخاصة بكل قطاع واملبادرات التنظيمية 
 .ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية إن اقتضت الحاجة والرفع لتنفيذ، مراقبة مدى التقدم املحرز cي ا 
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 لهيكلةاولقد تم تطوير هذه  ،تتّم إدارة برنامج التخصــــيص من قبل املركز الوطóü للتخصــــيص، ولھ هيكل حوكمة مت[ن

قاó√ƒ ال ،ه8/11/1438) بتاريخ 665مع قرار مجلس الوزراء رقم ( تتوافقبعد دراسة العديد من النماذج الدولية، و¿ي 

 وفيما يîي توضيح حول أدوار الجهات املشاركة cي الحوكمة:، تأسيس اللجان اإلشرافية للتخصيص لكل قطاعب

عن  ناملســـــــــــؤوال هما  جلساملو  اللجنة وهذه جلس الشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية والتنمية:التابعة ملاللجنة االســـــــــــa\اتيجية  )1

ويتّوليـــان توجيـــھ كـــل برامج تحقيق الرؤيـــة االثóü عشــــــــــــــر، بمـــا cي ذلـــك برنـــامج التخصــــــــــــــيص،  ،2030تحقيق رؤيـــة 

 .شكالتوتقديم إرشادات بشأن أي قرار اسa\اتي∆ي أو لحّل امل
 وتوافق عîى توصـــــــيات مكتب ،¿ي اللجنة ال§ó تشـــــــرف مباشـــــــرة عîى برنامج التخصـــــــيص :التخصـــــــيص لجنة برنامج )2

م تقارير إjى مكتب اإلدارة االســa\اتيجية ،تحقيق الرؤية برنامج
ّ
وتقّرر  ،الشــؤون االقتصــادية والتنمية جلسمو  وتقد

 .رتبطة بالÄ\نامجم شكالتدى الحاجة للتصعيد cي حال ظهور مم
م املحرز cي برنامج التخصيص ورفع التقارير حولھ :تحقيق الرؤية مكتب برنامج )3

ّ
 كما ،هو املسؤول عن رصد التقد

وتطبيق اســــــــــــــa\اتيجيـــة التخصــــــــــــــيص ومبـــادرا«fـــا عن طريق املركز الوطóü  ،يـــدعم اللجـــان اإلشــــــــــــــرافيـــة للتخصــــــــــــــيص

د أي 
ّ
̀انيات للمبادرات، ويحد  ،امجمرتبطة بالÄ\ن مشــــــــكالتللتخصــــــــيص، ويعمل عîى تحضــــــــ[\ أو تحديث طلبات امل[

ضــــــــــــــمان االتســــــــــــــاق واملواءمة عîى وcي ظل وجود رؤية موحدة للÄ\نامج، يســــــــــــــاعد مكتب برنامج تحقيق الرؤية عîى 

ة ويتبع مكتب برنامج تحقيق الرؤي، مســـــــتوى اللجان اإلشـــــــرافية للتخصـــــــيص عن طريق املركز الوطóü للتخصـــــــيص

، وهو عîى اتصال منتظم مع اللجان اإلشرافية للتخصيص وفرق العمل. إدارًيا
ً
 للجنة برامج تحقيق الرؤية مباشرة

كما  ،¿ي املسؤولة عن اإلشراف عîى التخصيص وتنفيذه cي كّل قطاع العمل:اللجان اإلشرافية للتخصيص وفرق  )4

تشــــــــــــــكيــــل فرق العمــــل وإدارة شــــــــــــــؤون  خالل منتطوير اســــــــــــــa\اتيجيــــة القطــــاع  عîى اللجــــان مســــــــــــــؤوليــــاتتشــــــــــــــمــــل 

لوطóü ملركز اااالســــــــــتشــــــــــاري[ن، وتطوير اســــــــــa\اتيجية تخصــــــــــيص القطاع بما يتماÃــــــــــ√À مع املبادئ التوج…fية وأهداف 

 .، وتقديمها ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية للموافقة عل…fاللتخصيص
ديد ، وتحإجراء تقييمات الجاهزية الفنية، واملالية، والقانونيةمثل: ( جاهزيةتمک[ن الكما تتضــــــــــــــمن املســــــــــــــؤوليات 

عîى املوافقات عîى التغي[\ات التنظيمية  حصـــول للوالســـôي الفجوات، وتطوير خطط الجاهزية، وضـــمان تنفيذها، 

 املحددة بالقطاع). 
املوافقة عîى نماذج التخصــــــــــــــيص ال§ó وضــــــــــــــعfgا فرق العمل، مثل: تنفيذ املبادرات (وتشــــــــــــــمل املســــــــــــــؤوليات كذلك 

ات، املفاوضـــــــــــ وضـــــــــــمان مواءمfgا مع االســـــــــــa\اتيجية الوطنية واملعاي[\ واألنظمة، والوصـــــــــــول إjى املســـــــــــتثمرين، وإجراء

قيع العقود، وإدارة تنفيذ فرص التخصــــــــيص، وإعداد التقارير الدورية وتوج…fها ملجلس الشــــــــؤون االقتصــــــــادية وتو 

 راساتالد جميع إجراء عîىشرافية إل االلجنة  ال§ó تساعد  العمل فرق من خالل  تنفيذ املبادراتيكون ، و والتنمية)

،  ó§كل لجنة من اللجان اإلشــرافية  تضــمو شــرافية املعنية. اإل  اللجنةمن خالل  ســتتخذوإعداد القرارات الالزمة ال

ويتم  ،املهام ذات العالقة بالتخصـــــــــيص لتأديةعîى الصـــــــــالحيات املمنوحة لها  بناءً  عنيةاملاللجنة  نھتعيّ  عمل فريق

 .الرفع ألعضاء اللجنة التخاذ القرارات
                      

 
                                                                                      

5(  
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ن هو  املركز الوطóü للتخصـــــيص: )6 ِ
ّ
ية ويدعم اللجان اإلشـــــراف ،يضـــــم مكتب برنامج تحقيق الرؤية، و لتخصـــــيصلُمَمك

للتخصــــــــــــــيص وفرق العمــل cي تنفيــذ جهود التخصــــــــــــــيص من خالل تقــديم الخÄ\ات cي إجراءات العمــل واملســـــــــــــــائــل 

العامة  ةتطوير اإلطر التنظيمي خالل منالســـــياســـــات صـــــنع وتشـــــمل مســـــؤوليات املركز  .والفنية القانونية والرقابية

 .اإلشرافية للتخصيص، ومراجعة اإلطار التنظيمó للقطاع، ووضع قواعد وإجراءات اللجان للتخصيص
 ،القطاع بتخصـــــــيصتطوير املبادئ التوج…fية واملعاي[\ املرتبطة  ،التخصـــــــيص أطر  تطوير  كما تتضـــــــمن مســـــــؤوليات

 لتحقيق أهداف التخصيص الوطنية. 
 ،القطاع تخصـــــيصاســـــa\اتيجيات  مراجعة خالل من وذلك ،راقبة وإعداد التقاريرامل عîى تشـــــمل املســـــؤولياتكما 

ة القطاع، ومراجعة فرص التخصيص والشراك بتخصيصوضمان مواءمfgا مع املبادئ التوج…fية واملعاي[\ املرتبطة 

 الفنية واملالية والقانونية والتحقق من صــــــــــــــحfgا، ومراجعة خطط الجاهزية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة التحليالت

مرحلة تنفيذ املعامالت، ومتابعة مدى التقدم املحرز cي التنفيذ، والتصــــــــــــــعيد ملجلس الشــــــــــــــؤون االقتصـــــــــــــــادية  cي

 . الحاجةإن اقتضت  ،والتنمية
عندما ُيطلب ذلك من جانب اللجان اإلشـــــــــرافية للتخصـــــــــيص، وإدارة ، دعم التنفيذ يضـــــــــاً أ املركز  مســـــــــؤوليات ومن

تطوير و ، التخصـــــــــيص والشـــــــــراكة، والوصـــــــــول إjى املســـــــــتثمرين يشـــــــــمل وضـــــــــع نماذج تنفيذ فرص التخصـــــــــيص، بما

افة كتقديم معلومات االتصـــــــــــال و  ،والتواصـــــــــــل االســـــــــــa\اتي∆ي ،التســـــــــــويقو  ،اســـــــــــa\اتيجية التواصـــــــــــل املحîي والخار”ي

خطة  وإعداد ،الصـــــــــــفقاتو  املفاوضـــــــــــات غالقإو وإجراء التحليالت،  الخاصـــــــــــة بعملية التخصـــــــــــيص للمســـــــــــتثمرين،

  اتصاالً  يضمن بما ،اسa\اتيجية تواصل
ً
 اللجان اإلشرافية.و  ملركز ا ب[نمتسقا

 
 

 ية، حيث تغط…fا مؤسسات أخرى:تيشمل نطاق الÄ\نامج األنشطة اآلوال 
األنظمــة واإلجراءات  ويشــــــــــــــمــل ،القطــاع الخــاص التقليــديــة مع القطــاع العــام مشــــــــــــــروعــاتتطوير وتنظيم  •

مشــــاركة القطاع  مشــــروعات"التخصــــيص" و" القانونية والنظامية للعمل مع القطاع الخاص خارج مظلة

 .الخاص"

وضــــع االســــa\اتيجيات العامة للتخصــــيص للصــــناعات والقطاعات، وكذلك نماذج التخصــــيص، حيث يتم  •

 .ان اإلشرافية للتخصيص وفرق العملذلك من قبل اللج

رات ثماالتعامل مع األصـــــول اململوكة لصـــــندوق االســـــتثمارات العامة، حيث يغط…fا برنامج صـــــندوق االســـــت •

 .العامة

التعامل مع األصـــــــول العقارية الســـــــكنية املتاحة الســـــــتخدام القطاع الخاص من قبل املقاول[ن واملطّورين  •

 .العقاري[ن، حيث تتم تغطيfgا من قبل برنامج اإلسكان
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 املباشرةذات العالقة أهداف املستوى الثالث ب. 

 

  هما: ،يدعم برنامج التخصيص هدف[ن رئيسي[ن للرؤية

 .األصول اململوكة للدولة أمام القطاع الخاص إتاحة  -3.1.2
دة  -3.1.3

ّ
 .تخصيص خدمات حكومية محد

 
 

 غ[\ املباشرةذات العالقة أهداف املستوى الثالث ج. 
 

 

ــــر ــ ــ ــ ا غ[\ مباشـــ
ً
ــــر هدف ــ ــ ــ ا أحد عشـــ ــً ــ ــ ــ ــ ــــيص أيضـــ ــ ــ ــ ــــع قائمة ‘fائية fúذه األهداف  ،يدعم برنامج التخصـــ ــ ــ ــ وتّم وضـــ

 بمبادرات برنامج التخصيص.املتأثرة لتشمل تلك  ،مبادرات برنامج التخصيصاستناًدا إjى نطاق 

 .تسهيل الحصول عîى الخدمات الصحية 2.1.1
 .تحس[ن القيمة املحصلة من الخدمات الصحية (جودة النتائج والخÄ\ات والتكلفة) 2.1.2
مة cي املدن السعودية 2.3.1

ّ
 .االرتقاء بجودة الخدمات املقد

مة 3.1.4
ّ
 .تطوير سوق مالية متقد

 .جذب االستثمار األجنóû املباشر 3.1.6
 .)اللوجستية(إنشاء وتحس[ن أداء املراكز  3.5.1
 .زيادة مساهمة املنشآت الصغ[\ة واملتوسطة cي االقتصاد 4.3.2
(مثـــــــل تعظيم اإليرادات من األصــــــــــــــول الحكوميـــــــة اململوكـــــــة للـــــــدولـــــــة و  -تنويع اإليرادات الحكوميـــــــة  5.1.2

 .الشركات)
 .تصميم هيكل حكومي أك÷\ مرونة وفعالية 5.2.1
 .تحس[ن أداء الجهات الحكومية 5.2.2
 .االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطن[ن 5.2.5

 

رافية اإلشــــغ[\ املباشــــرة حســــب املبادرة وتحديد وضــــعها األســــاÿــــ√ó ومراقبfgا من جانب اللجان لألهداف ســــيتم تصــــميم املؤشــــرات الدقيقة 

 .للتخصيص واملركز الوطóü للتخصيص
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عات برنامج تحقيق الرؤية 2
ّ
 تطل
̀امأ.  aي ناالc 2020 

 مؤشرات ومسfgدفات برنامج تحقيق الرؤيةب. 
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عات
ّ
 برنامج تحقيق الرؤية تطل

 

̀ام  .أ aي الc 2020نا 

 
 

̀م هذا الÄ\نامج بتحقيق عدد من النجاحات بحلول العام 2030لتحقيق رؤية  aي 2020، يلc ســـــــــــتشـــــــــــكل األســـــــــــس ó§وال ،

 .2030تحقيق طموحات العام 
 

îي عcى تحقيق أثر إضـــــــــــــــاîنــامج ع\Äيى وســــــــــــــيعمــل الjي اإلجمــاîزيــادة اســــــــــــــتثمــارات القطــاع الخــاص من خالل  ،النــاتج املح

ا للحكومةاملت من أنھإضــــــــــــــافة إjى  ،)(املحلية واألجنبية
ً
ق الÄ\نامج عائد

ّ
ع أن يحق

ّ
 وتحقيق ،بيع األصــــــــــــــول يرادات إ من وق

 . 2020القطاع الخاص بحلول العام واستحداث فرص عمل جديدة cي وفورات cي النفقات (الرأسمالية والتشغيلية)، 
 
̀امات عام  .أ a2020ال 

 

̀ام العام  مؤشر الÄ\نامج a2020ال 

 ريال سعودي مليار  14 - 13 املساهمة cي الناتج املحîي اإلجماjي

إجماjي العوائد الحكومية من مبيعات األصــــــــــــول (بتوجيھ من اللجان 

 اإلشرافية للتخصيص)
 ريال سعودي مليار  40 - 35

) والنفقات التشـــغيليةصـــاcي وفورات الحكومة (النفقات الرأســـمالية 
الشــــــــــــراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص (بتوجيھ و  من التخصــــــــــــيص

 اإلشرافية للتخصيص)من اللجان 
 ريال سعودي مليار  25-33

من التخصـــــــــــيص  ةالتشـــــــــــغيليالنفقات من صـــــــــــاcي وفورات الحكومة 

 1)صول بيع األ (
 ريال سعودي مليار  1.2 – 1

 12,000 - 10,000 وظائف القطاع الخاص املستحدثة

 
 

 
 
 
 

                                                                                       

 .شركات إلى نقلتال یشمل األصول التي 1 
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 التخصيصمؤشرات ومسfgدفات برنامج  .ب
 

 
ــاد الكîي، واملؤشــــرات عîى  عدداً يتضــــمن الÄ\نامج  من املؤشــــرات، وتشــــمل مؤشــــرات عîى مســــتوى االقتصــ

 ،، ومؤشرات املبادرات املحورية، باإلضافة إjى املؤشرات املرتبطة باألهداف غ[\ املباشرةالÄ\نامجمستوى 

 قيقها:تحإjى املسfgدفات ال§ó يسôى الÄ\نامج  وكذلك، لجدول أدناه تفاصيل هذه املؤشراتويوضح ا
 

 
 

 
 الوحدة املؤشر

2016 2020  

 مالحظة املسfgدف األساس

مؤشــــــــــرات 

االقتصــــاد 

 الكîي

) املســــــــــــاهمة cي الناتج املحîي 1
 اإلجماjي

  13,827 غ[\ متوفر باملليون ريال سعودي

) اإليـــرادات الـــحـــكـــومـــيــــــة غـــ[ـــ\ 2
 النفطية

  40,000 – 35,000 غ[\ متوفر باملليون ريال سعودي

  60,993 غ[\ متوفر باملليون ريال سعودي  الحكومياألستثمار غ[\ ) 3

̀ان املدفوعات4  أ 40,060 غ[\ متوفر باملليون ريال سعودي ) التأث[\ عîى م[

وظائف جديدة ث ا) اســــــــتحد5

 cي القطاع الخاص
  12,000-10,000 غ[\ متوفر الوظائف

 ب 4,800 غ[\ متوفر باملليون ريال سعودي ) املساهمة cي املحتوى املحîي6

) الــــــتــــــأثــــــ[ــــــ\ عــــــîــــــى مســـــــــــــــــتــــــوى 7
 االسfgالك

 ب 8,337 غ[\ متوفر باملليون ريال سعودي

م8
ّ
ل التضخ

ّ
 ب %0.42 غ[\ متوفر % ) التأث[\ عîى معد

مؤشــــــــــرات 

 الÄ\نامج

عــــــدد األصــــــــــــول الحكوميــــــة ) 1

/ cي العام تخصـــــــيصـــــــها ال§ó تم
 ó§ي األصــــــــــــول الjســــــــــــيتمإجمــــا 

  2020 ح§À عامتخصيصها 

 د، ج 5 0 عدد األصول 

) إجماjي العائدات الحكومية 2
 من مبيعات األصول 

 ه 40,000 – 35,000  باملليون ريال سعودي

) العدد اإلجماjي الســــتثمارات 3
الشــــــــــــراكــــــة مــــــا ب[ن القطــــــاع[ن 

 العام والخاص

عـــدد عقود الشــــــــــــراكـــة 

ب[ن القطــــــاع[ن العــــــام 

 والخاص
 وه، 14 0
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 الوحدة املؤشر

2016 2020  

 مالحظة املسfgدف األساس

إجماjي قيمة االســــــــــــتثمارات ) 4

القــــــائمــــــة عîى الشــــــــــــراكــــــة ب[ن 

 القطاع[ن العام الخاص 
 و 28,000 – 24,000 0 باملليون ريال سعودي

) صــاcي وفورات الحكومة (cي 5
النفقات الرأســمالية والنفقات 

 التشـــــــــــغيلية) من التخصـــــــــــيص

(الشــــراكة ب[ن القطاع[ن العام 
 )والخاص

 ز 33,000 – 25,000 0 باملليون ريال سعودي

مؤشــــــــــرات 

املـــبـــــــادرات 

 املحورية

) تحويل املوانئ إjى شــــــــــــركات: 1
 مدة االنتظار الستالم الشحنة

  3-5 11 أيام

) تخصــــــيص قطاع اإلنتاج cي 2
املؤســــســــة العامة لتحلية املياه 

املالحة: تخصيص محطة رأس 

 الخ[\

نســــــــــــبــة ملكيــة القطــاع 

الخــــاص بمحطــــة رأس 

 الخ[\
0% 100%  

3 ( óتـــطـــويـــر الـــنـــهـــج الـــتـــنـــظـــيـــمـــ

 الفرص فاشّ كل
  %100 %0 اإلنجاز نسبة

 

 محطات معداتو  آالت غالبية اســــت[\اد يتم حيث ،ةاملتجدد للطاقة الوطóü الÄ\نامجاملشــــار إل…fا cي  رئيس بشــــكل املدفوعاتموازنة  عîى الســــلóû التأث[\ يســــتند  :أ

 .املحîي املحتوى  اسa\اتيجية خالل من التحسينات إجراء املتوقع ومن ، الطاقة توليد

ا محدود املؤشر هذا عîى التخصيص برنامج أثر  :ب
ً
ا جد

ً
 .للمركز الوطóü للدراسات االسa\اتيجية التنموية وفق

مالية الرأســــالوفورات املحققة للنفقات ســــيســــتحد‹fا القطاع الخاص، كما توضــــح  ال§ó وظائفالعدد  مســــتقلبشــــكل  تحدد خطط املبادرات الفردية لكل مبادرةت: 

عÄ\ اللجان اإلشـــرافية املعنية بالتخصـــيص بعد اســـتكمال الدراســـة القطاعية لكل  للقطاع الخاص اإلضـــافيةوكذلك االســـتثمارات  ،والنفقات التشـــغيلية للحكومة

 .لجنة

 .الالحقة املبيعات احتساب يمكن وال تخصيصھ تمقد  األصلأن  يعتÄ\ جزئًيا) كان ولو (ح§À األصول  بيع عند أنھ مالحظة ير”ى  :ج

عد  :و
ُ
ـــــتثمارات ت قام ال§ó االســ

ُ
ـــــراكة بموجب ت ـــــتثمارات جذب :ةتياآل املبادرات من جزًءا والخاص العام القطاع[ن ب[ن الشــ ـــــة االســ ـــــاء لتمويل الخاصــ  املباني إنشــ

 للســـــعودية الجديد الطóû املركز نشـــــاءإل والخاص العام القطاع[ن ب[ن شـــــراكةوعمل  ،"املســـــتقلة املدارس" اســـــم تحت الحكومية املدارس تشـــــغيل، و التعليمية

 cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شـــــراكةو  املتجددة، للطاقة الوطóü الÄ\نامجو  ، النقل مشـــــروعات cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شـــــراكةوال الطبية، للخدمات

 الرعاية cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شــــراكةو  طبية، مدن وإنشــــاء املســــتشــــفيات تشــــغيل cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شــــراكةو  األولية، الصــــحية الرعاية

 cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شــــــراكةو  اإلشــــــعاfiي، الطب خدمات cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شــــــراكةو  ،األجل طويلة والرعاية التأهيل إعادةو  ،املمتدة

 ب[ن شــــــراكةو  النفايات، تدوير إعادة مصــــــنع cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شــــــراكةو  الســــــيارات، مواقف cي والخاص العام القطاع[ن ب[ن شــــــراكةو  املختÄ\ات،

 .التأهيل إعادة مراكز من مركًزا)  (35من أك÷\ خدمات تخصيصو  والقروية، البلدية الشؤون وزارةالتابعة ل صول األ  تحس[ن cي والخاص العام القطاع[ن

 .(ال تشمل العائدات الحكومية)  .التشغيلية النفقات وفوراتو  الرأسمالية النفقات وفورات من تتكون   :ز
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 املؤشرات املقa\حة (أمثلة) الهدف غ[\ املباشر

ــــط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ربــ

ــــرات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤشــ ــ ــ ــ ــ املـ

بــاألهــداف غ[\ 

 املباشرة

تســهيل الحصــول عîى الخدمات  2.1.1

 الصحية

ة االنتظار للحصــــــــول عîى موعد من طبيب صــــــــحة عامة cي  )1
ّ
مد

الصــــــــــــحيــــة األوليــــة من خالل "الشــــــــــــراكــــة ب[ن مراكز الرعــــايــــة 

 .القطاع[ن العام والخاص cي مجال الرعاية الصحية األولية"
ة االنتظار إلدخال املرƒـــــــ√c Àي املســـــــتشـــــــفيات الجديدة من   )2

ّ
مد

خالل "الشــــــــــــراكــــــة ب[ن القطــــــاع[ن العــــــام والخــــــاص لتكليف 

 .املستشفيات وإنشاء مدينة طبية"
ة االنتظار  )3

ّ
الرعاية و  ادة التأهيلللحصــــــــــــول عîى خدمات إع مد

طويلــة األجــل من خالل "الشــــــــــــراكــة ب[ن القطــاع[ن الصــــــــــــحيــة 

 .العام والخاص cي مجال الرعاية املمتدة"

تحســــــــــــ[ن القيمة املحصــــــــــــلة من  2.1.2

 الخدمات الصحية

"عــــدم وقوع أي حوادث" cي وحــــدات الرعــــايــــة الصــــــــــــحيــــة األوليــــة  .أ
عاية بالر واملســــــــــــتشــــــــــــفيات املعنية بمبادرات التخصــــــــــــيص املرتبطة 

 .الصحية
  

ب. يتم قياس رضـــا املرƒـــ√À (من خالل اســـتبيان) عن خدمات مســـتشـــفى امللك 

ó√‡جرى تخصيصها كإحدى املبادرات. فيصل التخص ó§ومركز األبحاث ال 

مة 
ّ
ج. وكذلك قياس مســتوى الرضــا عن خدمات الرعاية الصــحية األولية املقد

مجال الرعاية الصــــــــحية من خالل "الشــــــــراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص cي 

 األولية".

 óûالط ó√ى قياس مدى رضـــاهم عن خدمات التصـــوير التشـــخي‡ـــjد. باإلضـــافة إ

مــة من خالل "الشـــــــــــراكــة ب[ن القطــاع[ن العــام والخــاص cي مجــال الطــب 
ّ
املقــد

 اإلشعاfiي".

مة من خالل  هــــــــــــــــــــــ.
ّ
ومعرفة مدى اقتناعهم بمســـــــــــتوى خدمات املختÄ\ات املقد

 لعام والخاص cي مجال املختÄ\ات"."الشراكة ب[ن القطاع[ن ا

 

االرتـــــــقـــــــاء بـــــــجـــــــودة الـــــــخـــــــدمـــــــات  2.3.1

املقــدمــة cي املــدن الســــــــــــعوديــة (املرافق 

 .ووسائل النقل العام، إلخ)

رضــــــــا املســــــــتخدم[ن (يتم قياســــــــھ من خالل اســــــــتبيان) عن خدمات  .أ

مواقف الســــــــــــيـــارات بعـــد تطبيق مبـــادرة "الشــــــــــــراكـــة ب[ن القطـــاع[ن 

 .السيارات"العام والخاص cي  مواقف 

مة 3.1.4
ّ
 تطوير سوق مالية متقد

مســــــاهمة عمليات التخصــــــيص (بمليون ريال ســــــعودي) باإلضــــــافة  .ب

إjى  الســــــــــــوق املـــاليـــة (أســــــــــــهم، أو أدوات املشــــــــــــــاركـــة مثـــل وحـــدات 

 ســـــــــوق (مثل  ،املوازيةويشـــــــــمل ذلك الســـــــــوق املالية  الصـــــــــناديق) *

.  ،)نمو  واألسواق الثانوية األخرى ال§ó تنشأ الحقاً
  باإلضافة إjى، يات التخصيص (بمليون ريال سعودي)مساهمة عمل .ت

 ) **أدوات الدين-السوق املالية (
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 .جذب االستثمار األجنóû املباشر 3.1.6
مســـــــــــــاهمة عمليات التخصــــــــــــيص (بمليون ريال ســــــــــــعودي) cي  .ث

 مجموع وصاcي التدفق.  –جذب االستثمار األجنóû املباشر الداخل 

أداء املراكز إنشـــــــــــــــــاء وتحســــــــــــ[ن  3.5.1

 .اللوجستية
ال§ó تم تحويلها  9الوقت املســـتغرق الســـتالم الشـــحنة cي املوانئ الـــــــــــــــ .ج

 إjى شركات. 

زيادة مساهمة املنشآت الصغ[\ة  4.3.2

 .واملتوسطة cي االقتصاد
حصــــــــــة املنشــــــــــآت الصــــــــــغ[\ة واملتوســــــــــطة من عمليات التخصــــــــــيص  .ح

 .(بحسب كّل قطاع)

 -تـــنـــويـــع اإليـــرادات الـــحـــكـــومـــيــــــة  5.1.2
تـــــــعـــــــظـــــــيـــــــم اإليـــــــرادات مـــــــن األصــــــــــــــــــول 

 الحكومية اململوكة للدولة.
 .النمو السنوي لإليرادات بعد التخصيص (بحسب كّل جهة) .خ

ــــط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ربــ

ــــرات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــؤشــ ــ ــ ــ ــ املـ

بــاألهــداف غ[\ 

 املباشرة
تصـــــــــــــمــيــم هــيــكــــــل حــكــومــي أكــ÷ــ\  5.2.1

 .مرونة وفعالية

الوفورات cي النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من تحويل  .د

  .شركاتموانئ إjى  9
الوفورات cي النفقـــــات الرأســــــــــــمـــــاليـــــة والنفقـــــات التشــــــــــــغيليـــــة من  .ذ

 .املبادرات cي قطاع النقل
الوفورات cي النفقات الرأســـــمالية والنفقات التشـــــغيلية من تحويل  .ر

مســــتشــــفى امللك فيصــــل التخصــــ‡ــــ√ó ومركز األبحاث إjى شــــركة غ[\ 

 .ربحية

 .التخصيص ال§ó تم تحقيقها (بحسب كّل جهة)عدد مراحل  .ز .تحس[ن أداء الجهات الحكومية 5.2.2

االرتـــــــقـــــــاء بـــــــجـــــــودة الـــــــخـــــــدمـــــــات  5.2.5

 .املقدمة للمواطن[ن
 .تّم تناولها أعاله .س

 

 السوق املالية (أسهم أو أدوات املشاركة مثل وحدات صناديق االستثمار): ويشمل ذلك عمليات الطرح األوjي، أو الطرح الثانوي.  *

 وكذلك الصكوك. ، ك أدوات الدين التقليدية (سندات)أدوات الدين): ويشمل ذل -*السوق املالية (الدين

aحال قيام اللجان اإلشرافية للتخصيص بوضع اس \Äى أنھ ينب‰ي تنقيح املؤشرات املرتبطة باألهداف غ[\ املباشرة بشكل أكjا الخاصة بكل قطاعتجدر اإلشارة إf»وسيتم تحديث  ،\اتيجيا

 .املؤشرات cي ذلك الوقت
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 شرح املؤشرات:

 

: مساهمة برنامج التخصيص cي مؤشرات االقتصاد الكîي ً
 أوال

عمل فريق برنامج التخصـــــــــــيص عîى تحديد حجم مســـــــــــاهمة الÄ\نامج cي مؤشـــــــــــرات االقتصـــــــــــاد الكîي cي اململكة العربية 

، ن الوظائفبتوط[ تصـــةوالجهة املخ االســـتعانة باملركز الوطóü للدراســـات االســـa\اتيجية التنموية،عÄ\ وذلك  ؛الســـعودية

الجهات الحكومية املســــــــfgدفة بعمليات التخصــــــــيص، وذلك وفق  املقدمة منوقد تم االعتماد عîى املعلومات والبيانات 

 التفاصيل اآلتية:
 

جية املركز الوطóü للدراســــات االســــa\اتي احتســــبمســــاهمة الÄ\نامج cي الناتج املحîي اإلجماjي، فقد إjى بالنســــبة  -

املحرك األســـــــــــاÿـــــــــــ√ó لألثر عîى الناتج  يشـــــــــــار إjى أنعîى املعلومات املقدمة من قبل الجهات،  التنموية ذلك بناءً 

 . الخاصةاملحîي اإلجماjي ¿ي االستثمارات 
بل لومات املقدمة من قعîى املع ، فلقد تم احتســـــــــــــاfúا بناءً غ[\ النفطيةjى املســـــــــــــاهمة cي اإليرادات إوبالنســـــــــــــبة  -

 ó√ــــــــــــــÿاملحرك األســــــــــــــــا \Äهـــذا املقيـــاس ¿ي العـــائـــدات املتوقعـــة من لالجهـــات املـــالكـــة ملبـــادرات التخصــــــــــــــيص، ويعت

 التخصيص.
 عîى املعلومات املقدمة من فقد تم احتســــــــاfúا بناءً  ،الخاصــــــــةأما بالنســــــــبة ملســــــــاهمة الÄ\نامج cي االســــــــتثمارات  -

 .الخاصةقبل الجهات املالكة ملبادرات التخصيص، ويعتÄ\ املحرك األساó√ÿ لألثر ¿ي االستثمارات 
أما فيما يتعلق بمســــــــــــــاهمة الÄ\نامج cي اســــــــــــــتحداث وظائف cي القطاع الخاص، فتأتي مســــــــــــــاهمة الÄ\نامج من  -

ن العام والخاص)، حيث يتوقع أن تولد الشــــــراكة ب[ن القطاع[ مشــــــروعاتالتخصــــــيص (باألخص  مشــــــروعات

عîى املعلومات والبيانات  نســــــــــــــبة املشــــــــــــــاركة بناءً الجهة املختصــــــــــــــة بتوط[ن الوظائف  احتســــــــــــــبتوظائف، وقد 

 الواردة من الجهات املسfgدفة بعمليات التخصيص. 
 قــد تموفيمــا يتعلق بمــدى مســـــــــــــــاهمــة الÄ\نــامج cي املحتوى املحîي، ومعــدل االســــــــــــــfgالك، ومعــدل التضــــــــــــــخم، ف -

 احتساfúا من قبل املركز الوطóü للدراسات االسa\اتيجية التنموية ووحدة املحتوى املحîي.

Ä\نامج النظًرا ألن هذا ؛ ""غ[\ متوفر 2016املذكورة أعاله لعام  للمؤشــــــــــــــرات كافة تجدر اإلشــــــــــــــارة إjى أن خط األســــــــــــــاس

̀ايدة cي طبيعfgا: عîى ســبيل املثال، إن الشــراكات ال§ó  ،جديد aل برنامج التخصــيص تراكمية وم
ّ
شــك

ُ
وألن املبادرات ال§ó ت

اjي، وبالت ،لصـــــلة غ[\ موجودة cي الوقت الحاضـــــرســـــتتم إقامfgا ب[ن القطاع[ن العام والخاص من خالل املبادرات ذات ا

وcي حال  ،)خإل ..الوظائف واســــــتحداثالناتج املحîي اإلجماjي، مثل: ( فةكاال ُيمكن تحديد تأث[\ها الحاjي عîى املؤشــــــرات 

بتخصــــــــــــــيص الجهــات الحكوميــة  وبــالنســــــــــــــبــة للمبــادرات املتعلقــة ،عــدم تنفيــذ هــذه املبــادرات، لن يكون هنــاك أي تــأث[\

ا بشــــــــــكل ُمتكاcئ الحالية
ً
̀ايد aي املؤشــــــــــرات  ،يكون حســــــــــاب التأث[\ مcملتحقق من افقط ، نقوم بتوضــــــــــيح االختالف كافةو

 ك أي تأث[\.وcي حال عدم تنفيذ هذه املبادرات لن يكون هنا ،خالل التخصيص

 ثانًيا: مؤشرات الÄ\نامج

وِضعت مؤشرات الÄ\نامج لقياس األثر وتوجيھ الÄ\نامج عند الحاجة، وتعكس هذه املؤشرات أولويات الÄ\نامج املستندة 

 ". 2030إjى "رؤية 

كب[\ة محتملة cي ظروف الســـوق وقت تنفيذ عمليات التخصـــيص، فقد تم تحديد مقدار التأث[\ وبســـبب وجود متغ[\ات 

 فيما يتعلق بعوائد بيع األصول وصاcي الوفورات.  ،مؤشرات الÄ\نامج بحدود دنيا وعليا بعض cي
ً
 خصوصا
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تلقى فريق عمل برنامج  الÄ\نامج: قياس ) من مؤشرات1) رقم (عدد األصول الحكومية ال§ó تم تخصيصهامÄ\ر املؤشر (

، اٍل ع تحديد مبادرات ذات تأث[\  مفادهمن اللجنة االســــــa\اتيجية خالل ورشــــــة عمل التوافق املبدئي  توج…fاً التخصــــــيص 

 وذلــك وفق ؛مبــادرة تخصــــــــــــــيص ذات تــأث[\ عــاٍل، وال§ó ســــــــــــــيقوم الÄ\نــامج بمتــابعfgــا وتوج…fهــا) 23(عليــھ تم تحــديــد  وبنــاءً 

 لألصــــــــــــــول  اً تعد تخصــــــــــــــيصــــــــــــــمبادرات ) 5(نموذج الحوكمة الواردة cي هذا املســــــــــــــتند، ومن ب[ن هذه املبادرات تم تحديد 

 وذلك من خالل بيع األصول.  ؛الحكومية
 

ســــــــيتم العمل عîى عدد من املبادرات من أهمها (تحويل املوانئ إjى شــــــــركات،  املقبلةوتجدر اإلشــــــــارة إjى أنھ خالل الفa\ة 

\ ومركز األبحاث إjى مؤسسة غ[فيصل التخص‡√ó ، وتحويل مستشفى امللك cي قطاع النقل خدماتبعض وتخصيص 

jى تقتصر عîى التحول إ‘fا إحيث  ،ربحية)، وألن جميع العمليات ال§ó ستتم معظمها ال يتضمن إشراك القطاع الخاص

، ولهذا الســبب 2020صــها باملعÀü الدقيق قبل عام شــركات أو اتخاذ إجراءات تحضــ[\ية، وعليھ ال يتوقع أن يتم تخصــي

 تم استبعادها من هذا املؤشر.  
 

 إنحيـــث الÄ\نـــامج:  قيـــاس ) من مؤشــــــــــــــرات2رقم ( األصــــــــــــــول)مÄ\ر املؤشــــــــــــــر (إجمـــاjي العـــائـــدات الحكوميـــة من مبيعـــات 

 عمليات بيع إنالقطاع[ن العام والخاص)، وحيث ب[ن  والثاني الشــــــــــراكة ،بيع األصــــــــــول  (األول  شــــــــــكالنالتخصــــــــــيص لھ 

األصــــــــــــــول تحقق عوائد مالية مباشــــــــــــــرة للحكومة، فكان من الالزم وضــــــــــــــع هذا املؤشــــــــــــــر لبيان العوائد املتوقع تحقيقها 

 للحكومة من عمليات بيع األصول.   
 

 قياس ) من مؤشــــــــــــــرات3م (مÄ\ر املؤشــــــــــــــر (العدد اإلجماjي الســــــــــــــتثمارات الشــــــــــــــراكة ما ب[ن القطاع[ن العام والخاص) رق

األول  (الشــــــــــــــكل) من مؤشــــــــــــــرات الÄ\نامج العوائد املســــــــــــــfgدفة من عمليات بيع األصــــــــــــــول 2يب[ن املؤشــــــــــــــر رقم (الÄ\نامج: 

 (الشــــــــكلالشــــــــراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص  شــــــــروعاتللتخصــــــــيص)، وعليھ فإن هناك حاجة لوضــــــــع مؤشــــــــرات مل

 الثاني للتخصيص)، وهذا يتوافق مع توجيھ اللجنة االسa\اتيجية خالل ورشة عمل التوافق املبدئية. 
، ويب[ن املؤشـــــــــر األثر املتوقع لكل عام 2020الشـــــــــراكة املتوقعة ح§À عام  مشـــــــــروعاتهذا املؤشـــــــــر إjى بيان عدد  وfÎدف

وجهت اللجنة االسa\اتيجية ببيا‘fا ليتم متابعfgا من  ال§ó 23، وهذه املبادرات ¿ي جزء من املبادرات الـــــــــ 2020ح§À عام 

 الÄ\نامج.   قبل 
 

 ) من مؤشـــــــــــــرات4رقم ( الخاص)مÄ\ر املؤشـــــــــــــر (إجماjي قيمة االســـــــــــــتثمارات القائمة عîى الشـــــــــــــراكة ب[ن القطاع[ن العام 

الشــــــــــــــراكــة ب[ن القطــاع[ن العــام والخــاص، لــذا كــان من  مشــــــــــــــروعــات) أعاله عــدد 3يب[ن املؤشــــــــــــــر رقم (الÄ\نــامج:  قيــاس

الشراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص cي املؤشر  مشروعاتالضروري بيان القيمة اإلجمالية لالستثمارات الناتجة عن 

)3  .( 
 

 ) من5مÄ\ر املؤشـــــــــــــر (صـــــــــــــاcي وفورات الحكومة cي النفقات الرأســـــــــــــمالية والنفقات التشـــــــــــــغيلية من التخصـــــــــــــيص) رقم (

) إجماjي االســــــــــــــتثمارات الناتجة عن عمليات الشــــــــــــــراكة، فإنھ من 4يب[ن املؤشــــــــــــــر رقم ( حيثالÄ\نامج:  قياس مؤشــــــــــــــرات
 .   شروعاتالضروري بيان صاcي الوفورات ال§ó يمكن أن تحققها الحكومة من هذه امل

 
(من  تم تخصـــــيصـــــهاإضـــــافة مؤشـــــر جديد fÎدف إjى قياس نســـــبة الخدمات واألصـــــول ال§ó ســـــيتم دراســـــة مدى مناســـــبة 

اصيل وتف ،cي كل قطاع من القطاعات املسfgدفة خالل نموذج الشراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص، أو بيع األصول)

 عîى النحو اآلتي:  هذا املؤشر 
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تخصــــــــيصــــــــها، ومن ثم يتم إدراجها cي اســــــــa\اتيجية  املناســــــــبتقوم كل لجنة إشــــــــرافية بتحديد األصــــــــول والخدمات  

 وخطط التخصيص cي القطاع. 
يتم قياس نسبة التخصيص بمقارنة عدد األصول والخدمات ال§ó تم تخصيصها مع األصول والخدمات املسfgدفة  

 ) أعاله، ويتم متابعة ذلك وتوج…fھ من قبل الÄ\نامج بشكل مستمر. 1بالتخصيص ال§ó تم تحديدها cي (
 لذلك 

ً
 أساسيا

ً
  .يعد تفعيل اللجان اإلشرافية متطلبا

 

تم تفعيل اللجنة اإلشــــــــــــــرافية لقطاع (س)، وحددت اللجنة اســــــــــــــa\اتيجية وخطط التخصــــــــــــــيص cي  وعîى ســــــــــــــبيل املثال،

) 10) فرصــــــــــــــة للتخصــــــــــــــيص، وقامت اللجنة بتخصــــــــــــــيص (100هداف وفق اإلجراءات املتبعة، وتم تحديد (األ القطاع و 
) cي ذلــك العــام، عîى أن %10ففي هــذه الحــالــة تكون اللجنــة حققــت ( )،الالزمــةفرص (بعــد الحصــــــــــــــول عîى املوافقــات 

 يستبعد من املؤشر الفرص ال§ó تم استبعادها لعدم جدوى تخصيصها. 
 

cي كل قطاع من  مدى نجاح عمليات التخصــــــــــــــيصfÎدف إjى قياس   آخر  إضــــــــــــــافة مؤشــــــــــــــر جديداســــــــــــــة در  ســــــــــــــيتمكما 

 :اآلتي وتفاصيل هذا املؤشر عîى النحو  ،القطاعات املسfgدفة
 

 .التخصيص عمليات cي للمشاركة الخاص القطاع من املقدمة العطاءات عدد 
تقييم قيمة العطاءات املقدمة من القطاع الخاص للمشـــــــــــــاركة cي عمليات التخصـــــــــــــيص ومقارنfgا مع دراســـــــــــــة  يتم 

  .مسبقاً  املعدة املاليةالقيمة 
  .\Äا لعدد أكfgارتفاع مستوى الخدمات املقدمة للمستفيدين، وإتاح 

 

: مؤشرات املبادرات املحورية واملبادرات   األخرى ثالثاً

cي  والســــــــــبب ،األخرى هناك ارتباط وثيق ما ب[ن مؤشــــــــــرات الÄ\نامج ومؤشــــــــــرات املبادرات املحورية وكذلك املبادرات 

بشــــــكل أســــــاÿــــــ√ó، وعليھ كان من الضــــــروري  واألخرى ذلك أن مؤشــــــرات الÄ\نامج مبنية عîى مؤشــــــرات املبادرات املحورية 

 فقد تم بيان، اً خاصـــــــ اً للمبادرات املحورية أثر ن إوحيث  ،األخرى واملبادرات بيان مؤشـــــــرات خاصـــــــة للمبادرات املحورية 

فســـــيتم وضـــــع املؤشـــــرات األخرى  ،مبادرات الÄ\نامج متشـــــعبة ومتوزعة ب[ن القطاعاتن إوحيث  ، مؤشـــــرات خاصـــــة fúا

 بشكل تفصيîي من قبل اللجنة اإلشرافية املعنية.
 

: مساهمة برنامج التخصيص cي تحقيق األهداف غ[\ املباشرة  رابعاً

للÄ\نامج طبيعة خاصــــــــــــــة بســــــــــــــبب ارتباط مبادراتھ بقطاعات مختلفة، فإن الÄ\نامج يؤثر ن إكما تم بيانھ أعاله، حيث 

ويتأثر بما يحصــــل من مبادرات cي القطاعات، وعليھ فإن هناك فرصــــة بأن يســــاعد الÄ\نامج cي تحقيق األهداف األخرى 

تم  ، ولهذا الســـــــــببوم�fا رفع مســـــــــتوى الجودة والكفاءة املرتبطة بخدمات القطاعات املســـــــــfgدفة ،بطريقة غ[\ مباشـــــــــرة

وتّم تعريف هذه األمثلة عîى  ،قياس مســــــــــــــاهمة الÄ\نامج cي تحقيق هذه األهدافباقa\اح أمثلة عîى مؤشــــــــــــــرات مرتبطة 

 رات (مع املســـfgدفات) بمجرد أن يتموســـيتم تحديد القائمة ال�fائية للمؤشـــ ،املؤشـــرات من مبادرات برنامج التخصـــيص

 تفصيل املبادرات املحددة بشكل أكÄ\ من قبل اللجان اإلشرافية للتخصيص وفرق العمل. 
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فعالة وقابلة للتطبيق، وتحقق األهداف املنشـــودة، كان ال بد من دراســـة ح§À تكون اســـa\اتيجية الÄ\نامج 

ــــع الراهن ــ ــ ــ ــ ــ ــــتھ من زاويت[ن ؛الوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الحالية ؛وقد تمت دراســ ــ ــ ــ ــ ــ جهود  ؛وثان…fما ،أولهما: التحديات الرئيســـ

 :وذلك وفق التفصيل اآلتي ،التغي[\ الحالية ال§ó تندرج ضمن نطاق الÄ\نامج وتتوافق مع طموحاتھ
 

يات الرئيسة أ.     
ّ
 الحالية التحد

 

 أهمها: ،فإنھ يجب الوقوف عîى عدد من الحقائق ،للتعرف عîى التحديات الرئيسة

 cي تقديم الخدمات للمواطن[ن واملقيم[ن، ويؤكد ذلك النتائج اآلتية:  الحقيقة األوjى:
ً
 كب[\ا

ً
 أدت الحكومة دورا

: قدم من أوالً
ُ
 القطاع الخاص cي البلدان األخرى.  تقدم الحكومة العديد من الخدمات ال§ó ت

 بـ ، c2016ي اململكة cي العام  %43انخفاض نســــــــــــــبة مشــــــــــــــاركة القطاع الخاص cي الناتج املحîي اإلجماjي ( :ثانياً 
ً
مقارنة

 .ات االتحاد األوروبي الخمسة األوjى)يcي املتوسط cي اقتصاد 58%

:  ارتفاع تكاليفها. أو  انخفاض جودة الخدمات ثالثاً

:  معرفة مواطن التكلفة وطريقة احتساfúا عîى الحكومة.  يصعب أحياناً  رابعاً

: عــد الحكومــة عن دورهــا التشــــــــــــــريôي والرقــابي cي بعض األحيــان، والســــــــــــــبــب cي ذلــك أن الحكومــة تقــدم هــذه بُ  خــامســـــــــــــــاً

 باإلضــــــــــــــافة إjى رقاب تنظم وتراقب نفســــــــــــــها، وcي بعض األحيان، تلعب الحكومة دوراً  ألنالخدمات، وعليھ فال حاجة 
ً
يا

 دورها كمقدم الخدمة. 
 

فر اتتو  ال§cóي تخصـــــيص الجهات زت تركّ لك�fا هناك جهود ســـــابقة للتخصـــــيص cي قطاعات محدودة،  الحقيقة الثانية:

، ولكن طموحنا الحاjي يجعلنا بحاجة إjى بذل جهد أكÄ\ إلتمام التخصــــــــــــــيصعملية ف…fا خÄ\ات ومعارف كافية للقيام ب

 مما سبق.أك÷\ تخصيص قطاعات 

 

 عîى هات[ن الحقيقت[ن، يمكن استخراج أبرز التحديات الرئيسية (بشكل مختصر) وبناءً  

عظم من إ، حيث بشــــــــكل عام متدنية جداً  القطاعاتالخÄ\ات واملعارف واملهارات الالزمة املتعلقة بالتخصــــــــيص cي  :أوالً 

عدد محاوالت التخصيص السابقة كانت مرتكزة  الخÄ\ات واملعارف ¿ي ذات طابع فóü وتشغيîي بحت، وذلك بسبب أن

حيث  ؛عîى قطاعات محدودة، وبســــــــــبب أن الحكومة ¿ي مقدم الخدمة األســــــــــاÿــــــــــ√c óي ذلك القطاع، مما يشــــــــــكل تحدياً 

دون وجود خÄ\ات ومهارات ومعارف cي القطاع، كما أدى ذلك إjى وجود مقاومة كب[\ة من يصـــــــــــعب تنفيذ التخصـــــــــــيص 

 .للتخصيص cي هذه القطاعات
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ي تقديم الخدمات، وذلك بســــــــــــــبب أن  :ثانياً 
ّ
jتملك القدرة الفنية واملالية الكافية لتو ó§قلة عدد الشــــــــــــــركات املحلية ال

هذا مســاحة كافية لنمو القطاع الخاص  يعِط الحكومة كانت املقدم األســاÿــ√ó للخدمات cي العديد من القطاعات، ولم 

 بســـبب أنھ ك
ً
هذا يؤدي و  ،لما قلت الشـــركات املتاحة للتخصـــيص قلت املنافســـةcي تلك القطاعات، ويشـــكل ذلك تحديا

 إjى قلة تحقيق منافع التخصيص. 

حوكمfgا، حيث ال توجد ترفع من مســــــــــــــتوى ن عمليات التخصــــــــــــــيص و ضــــــــــــــعف األطر التشــــــــــــــريعية العامة ال§ó تمكّ  :ثالثاً 

 توجدال أنھ تخصــــــــــــــيص (cي معظم القطاعات)، كما الصــــــــــــــدار املوافقات الالزمة لعملية إجراءات واضــــــــــــــحة ومحددة إل 

 
ً
 أســاســيا

ً
إجراءات واضــحة لعملية التحضــ[\ للتخصــيص وال إجراءات محددة لعملية طرح املشــروع، وهذا يشــكل تحديا

 من ثقة املســــــتثمرين ويرفع منما يقلل بدوره  وهو ، لتحضــــــ[\ والتنفيذ لعمليات التخصــــــيصبســــــبب ضــــــعف مضــــــام[ن ا

عملية التخصيص تتقاطع مع العديد فإن من جانب آخر،  ،يص أو تنفيذها بطريقة خاطئةنسب فشل عملية التخص

من األنظمــــــة واللوائح ال§ó قــــــد تنطوي عîى عوائق أو فجوات تشــــــــــــــريعيــــــة تعيق عمليــــــة التخصــــــــــــــيص أو تعيق تحقيق 

مويل، االســــــــــــــتفادة القصــــــــــــــوى من عملية التخصــــــــــــــيص، ويشــــــــــــــمل ذلك أنظمة عديدة م�fا (الشــــــــــــــركات، واإلفالس، والت

معظم هذه األنظمة تم ن إحيث  ،)، ويشــــــــــــــكل هذا الجانب تحدياً ، الرهن التجاري واملنافســــــــــــــات واملشــــــــــــــa\يات الحكومية

، يعد نظام املنافســــــات واملشــــــa\يات ؛تصــــــميمها cي ضــــــوء دور الحكومة الحاjي وضــــــعف القطاع الخاص
ً
 ميةالحكو  فمثال

وبالنظر إjى طبيعة هذا النظام فإن التعاقدات ال§ó يســــــــــــــتوعfÏا القناة األكÄ\ للحكومة cي التعاقد مع القطاع الخاص، 

 خصوصاً (الشراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص).  ،تتناقض cي جوهرها مع جوهر عمليات التخصيص

:  ،الحكومة ¿ي املشـــــــغل للقطاعن إغياب أطر تشـــــــريعية وســـــــياســـــــات متقدمة خاصـــــــة بكل قطاع مســـــــfgدف، حيث  رابعاً

د أطر وسياسات واضحة تحكم العالقات ب[ن العامل[ن وتنظيم مسائل املنافسة والتسع[\ وحماية وهذا ال يستلزم وجو 

ألن الحكومة تنظم نفســها بشــكل خاص،  ؛لهذاوكذلك مســائل الدعم وهيكلة القطاع، حيث ال يوجد حاجة  ،املســfgلك

 بســــــــــــــبــب أن القطــاع الخــاص يمتنع عن الــدخول cي القطــاعــات ال§ó ال 
ً
 يوجــد ف…fــا أنظمــة ولوائح ويشــــــــــــــكــل ذلــك تحــديــا

واضــــــــــحة تحكم العالقات وجميع املســــــــــائل الواردة أعاله، وإن دخل ف…fا فســــــــــيؤثر ذلك عîى تحقيق فوائد التخصــــــــــيص 

 بالشكل األمثل. 

 ر.ث القائمة بشكل مستميتحدسيتم و  ،مستمرة ستكون  ويجب التنويھ بأن عملية التعرف عîى التحديات الرئيسة
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 الحاليةهود الجب. 

 
ــأ‘fا املســـــاعدة cي  التحديات الرئيســـــة، ومن  ومواجهةالتغي[\ تم العمل عîى عدد من املبادرات ال§ó من شـــ

 هذه املبادرات: 
 

 ) قطاعات. 10مبادرة تخصيص محتملة cي أك÷\ من عشرة ( 100تحديد أك÷\ من  
(مثل األندية الرياضــــــــــــــية لدوري املحa\ف[ن  2020العمل عîى عدد من املبادرات ال§ó يتوقع إنجازها بحلول عام  بدء 

الســعودي، ومطاحن الدقيق cي املؤســســة العامة للحبوب، ومشــروعات cي املؤســســة العامة لتحلية املياه املالحة)، 

 التخصيص (بيع األصول، والشراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص).  شكîيوتشمل هذه املبادرات 
ـــــــــــ8/11/1438تاريخ ) ب665( صدر قرار مجلس الوزراء رقم  باملوافقة عîى قواعد عمل اللجان اإلشرافية ، القاó√ƒ هـ

 من التح - إن شــــــــاء هللا -للقطاعات املســــــــfgدفة بالتخصــــــــيص ومهما«fا، وســــــــيعالج هذا القرار 
ً
ديات الرئيســــــــة عددا

ن هذا خصــــيص، ويب[ويحدد القرار مهام اللجان اإلشــــرافية وفرق عملها، ومهام املركز الوطóü للت ،املشــــار إل…fا أعاله

 املستند تلك املهام. 
 املركز الوطóü للتخصيص باملوافقة عîى إنشاءالقاó√ƒ هــــــــــ، 7/6/1438 ) بتاريخ355( صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

 وذلك لتمك[ن وحوكمة عمليات التخصيص.الذي يعد مركز تم[`،  وتنظيمھ
 

 ال§ó يستند إل…fا الÄ\نامج cي معالجة التحديات الرئيسة.  شروعاتقاعدة من املبادرات وامل هناك إنويمكن القول 
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 اسa\اتيجية برنامج تحقيق الرؤية
 

 الركائز االسa\اتيجيةأ.      

 

، وتحدياتھ الرئيسة، والجهود الحالية، فإنھ بتحليلها مع بعضها البعض التخصيص بعد التعرف عîى طموحات برنامج

 ) إرســــــــــــــاء األســــــــــــــس القانونية1و¿ي:  ،التوصــــــــــــــل إjى أن ركائز اســــــــــــــa\اتيجية الÄ\نامج يمكن حصــــــــــــــرها cي ثالث ركائز يمكن

 ) توجيھ مبادرات الÄ\نامج الرئيسة.  3) إرساء األسس املؤسساتية، 2التنظيمية، و 

 

 تستند اسa\اتيجيتنا إjى:

 
 

̀ة   : ذلك ويشمل التنظيمية،/القانونية األسس إرساء :األوjى الرك[

 : للتخصيص تطوير األطر التشريعية العامة •
يتضمن الجانب األول من هذه املبادرة، تمك[ن عمليات التخصيص وحوكمfgا، وذلك من خالل وضع إجراءات 

واضــحة ومحددة تعمل عîى رفع مســتوى مضــام[ن التحضــ[\ لعمليات التخصــيص وتنفيذها، كما ســيقوم هذا 

توى وهذا ســــــــــ[\فع من مســــــــــ ،التخصــــــــــيص مشــــــــــروعاتالجانب بوضــــــــــع إجراءات موحدة ومحددة لعملية طرح 

حوكمة العمليات، كما يتضــــــــمن قواعد بناء فرق عمل وتعي[ن االســــــــتشــــــــاري[ن والتواصــــــــل مع القطاع الخاص، 

تحقيق الطموحات  -إن شاء هللا-وبذلك سيساعد هذا الجانب cي حل جزء من التحديات الرئيسة بما يضمن 

̀اهة cي عمليات التخصيص  .املنشودة، ورفع مستوى الشفافية وال≥
ـــــــــــــــــــــــــــ أســــــــــــــند ملجلس إدارة املركز الوطóü 8/11/1438تاريخ ب) 665قرار مجلس الوزراء رقم ( أنر جدير بالذكال هـ

من القواعد واإلجراءات والضــــوابط واملعاي[\ ال§ó ســــتشــــكل نواة أســــاســــية  عددصــــالحية إصــــدار  ،للتخصــــيص

 لهذا الجانب. 
أما بالنســــــــــبة للجانب الثاني من هذه املبادرة، فيشــــــــــمل مراجعة أحكام عدد من األنظمة والتنظيمات واللوائح 

ال§ó تتقاطع مع التخصـــــيص، وتحليلها بما يســـــمح بالتعرف عîى الفجوات والعوائق التشـــــريعية ال§ó قد ترد cي 

عîى معالجfgا، وهذا ســــــــــــــيمكن عمليات تلك األنظمة والتنظيمات واللوائح، ومن ثم اقa\اح حلول لها والعمل 
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بما يعزز مصالح الحكومة ورفع مستوى تحقيق الفوائد املرجوة من  ،للمستثمرين جذfúاالتخصيص ويضمن 

 .عمليات التخصيص
ھ باســــــــــــــتثناء عمليات التخصــــــــــــــيص من نظام املنافســـــــــــــــات واملشــــــــــــــa\يات بالذكر أن مجلس الوزراء وّج  جدير الو 

بالعمل عîى  ،ھ مجلس الوزراء املركز الوطóü للتخصــــــــــــــيصدة أعاله، كما وّج الحكومية، وذلك لألســــــــــــــباب الوار 

 إعداد مشروع معóü بالتخصيص يتضمن االستثناءات الالزمة من األنظمة ذات العالقة. 
 تطوير األطر التشريعية ال§ó تحكم القطاعات املسfgدفة بالتخصيص:  •

ية cي ذلك القطاع، ومن ثم تحديد مواطن التطوير يعóü إجراء مراجعة عامة وشـــــــــــــاملة لكامل البيئة التنظيمو 

مراجعة ( :كمنظم ودور القطاع الخاص كمشــــــــــــــغل، ويشــــــــــــــمل ذلك ،ال§ó تتوافق مع دور الحكومة املســــــــــــــتقبîي

جزئيات كث[\ة cي القطاع مثل تســــــــــــــع[\ الخدمات، وتحديد العالقات ب[ن الكيانات العاملة cي القطاع، وهيكل 

تــاريخ ب) Ô665ــــــــــــــ√À قرار مجلس الوزراء رقم (لجوانــب الفنيــة األخرى)، وقــد قالقطــاع، وحمــايــة املســــــــــــــfgلــك، وا

ــــــــــــــ بأنھ يجب عîى كل لجنة إشرافية إجراء دراسة شاملة تتضمن الجوانب التنظيمية، وسيقوم 8/11/1438 هـ

م ومن ث ،إلجراء هذه املراجعة الشــــــــاملة عملهااملركز الوطóü للتخصــــــــيص بالعمل مع اللجان اإلشــــــــرافية وفرق 

 تحديد الخطوات الالزمة لتنفيذها.
̀ة الثانية:  cي وجود كيانات قادرة عîى تنفيذ التخصــــــــيص بالطريقة  يســــــــهمإرســــــــاء األســــــــس املؤســــــــســــــــاتية، بما  الرك[

ورفع جودة  واآلليــة ال§ó تحفظ مصــــــــــــــــالح الحكومــة، وتضــــــــــــــمن عــدالــة العمليــة للمشــــــــــــــــارك[ن من القطــاع الخــاص،

 : ويشمل ذلك الخدمات للمواطن[ن،
• óاف  تطوير النهج التنظيم

ّ
 الفرص:لكش

 óاف ســـــــوف يتم إعداد نهج تنظيم
ّ

املحتملة cي الشـــــــراكة ب[ن القطاع[ن العام والخاص  شـــــــروعاتامللكشـــــــ

دراســــــة املســــــح  تحلويمكن تصــــــميم هذا النهج بطريقة تضــــــمن من خاللها أن  ،بيع األصــــــول  مشــــــروعاتو 

 .األعباء الناتجة من دراسات الجدوى األوليةهذا وسيوفر  ،األولية محل دراسة الجدوى األولية
كما ســيتضــمن هذا النهج خطوات أولية محددة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة بما يســاعد 

 ال§ó سيتم اكتشافها.  الفرصcي تعزيز قاعدة 
 تفعيل اللجان اإلشرافية للتخصيص، وفرق العمل:  •

، فـــإن تفعيـــل اللجـــان  - كمـــا ســــــــــــــبق بيـــانـــھ - cي التخصــــــــــــــيصهنـــاك نـــدرة cي الخÄ\ات واملهـــارات حيـــث إن 

التحضــــــــــ[\ التصــــــــــميم و اإلشــــــــــرافية بما يمك�fا من اســــــــــتقطاب كفاءات وقوى بشــــــــــرية تســــــــــاعدها cي عملية 

 مهماً 
ً
العتبارات مصـــــــــــــالح الحكومة  لنجاح التخصـــــــــــــيص وفقاً  والتنفيذ لعملية التخصـــــــــــــيص يعد عنصـــــــــــــرا

 .   وتحقيقھ للفوائد املرجوة للمواطن[ن، وعدالة العملية واستدامة نموذج التخصيص

̀ التخصيص: و  تحديد اسa\اتيجيات التخصيص •  مؤشراتھ وآليات تحف[
فبعد تفعيل اللجنة اإلشــــــرافية املعنية بالقطاع، ســــــتقوم بالعمل عîى وضــــــع اســــــa\اتيجية التخصــــــيص cي 

مل ســــــيتم الع النظامية، ومن ثمَّ القطاع وفق املســــــfgدفات املحددة cي القطاع، بما يتوافق مع اإلجراءات 

عîى وضـــــــــع مؤشـــــــــرات ومعاي[\ للتخصـــــــــيص cي ذلك القطاع، ووضـــــــــع عناصـــــــــر cي البيئة املحيطة بمبادرات 

 التخصيص بما يحفز املعني[ن عîى التخصيص.  
 تمك[ن املركز الوطóü للتخصيص:  •

 ó§اح األطر ال\aى وضــــع أو اقîى تمك[ن وحوكمة يعمل املركز عîلتخصــــيص، كما ســــيعمل عمليات اتعمل ع

التحضــــــــــــــ[\ والتنفيذ وفق أطر الحوكمة املعتمدة، وكذلك التصــــــــــــــميم و عمليات إتمام املركز عîى ضــــــــــــــمان 
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رر ملا هو مق اً وفق ،بما يســـــاعد عîى تنفيذ عمليات التخصـــــيص ،ســـــيعمل عîى وضـــــع ممكنات cي املنظومة

cي عمليـــــات التخصــــــــــــــيص  بـــــدوره قيـــــام املركز ويضــــــــــــــمن  ،لهـــــا، وبمـــــا يرفع من مســــــــــــــتوى كفـــــاءة املنظومـــــة

 . ھ cي التخصيصمن خÄ\اتالقصوى  واالستفادة
 

 مركز االبتكار للتخصيص:  •
 من  عمليات التخصـــــــيص معقدة وتمرّ 

ً
جراءات، وهذا قد يتســـــــبب cي فقدان اإل راحل و املبعدد كب[\ نســـــــبيا

̀ عîى أهمية تصــــــــميم مبادرة التخصــــــــيص بما يحقق الفوائد املرجوة ابتداًء م�fا، وعليھ فإن إنشــــــــاء  الa\ك[

غفل الفوائد cي أذهان العامل[ن عîى التخصــــــيص، لذا ســــــيتم العمل عîى تأســــــيس 
ُ
هذا املركز يضــــــمن أال ت

ع رفمثل: (تعزز من الفوائد املرجوة من التخصــــــــــــيص  مركز االبتكار للتخصــــــــــــيص لوضــــــــــــع حلول ومبادرات

 املحتوى املحîي، ورفع فرص مشاركة املنشآت الصغ[\ة واملتوسطة). 

̀ة أساسية لتحقيق طموحات الÄ\نامج ومواجهة التحديات، وعليھ فإن تصميمها بما يالئم البيئة املحلية  تعد هذه الرك[

، لذا فقد تم تصميم
ً
 ها وفق االعتبارات اآلتية: ويعالج التحديات مهم جدا

 

̀ التخصيص ومراقبتھ.    •  وجود مؤسسات تركز عîى تحف[

 أهمية توف[\ نظرة موّحدة عîى املبادرات cي جميع القطاعات.   •

اختيار نموذج مؤســـســـاتي يتناســـب مع طبيعة البيئة والتحديات، وقد تم التوصـــل إjى أن أفضـــل نموذج هو نموذج  •

ة ، والســــــــــــــبـــب cي ذلـــك أن هنـــاك حـــاجـــة إلجراء إصــــــــــــــالحـــات cي القطـــاعـــات املســــــــــــــfgـــدفـــة مـــا ب[ن الالمركزيـــة واملركزيـــ

بالتخصـــــــــيص، كما أنھ يتعذر وجود جهاز مركزي للحصـــــــــول عîى البيانات واملعلومات املتعلقة باألصـــــــــول والخدمات 

̀ة فنية بحكم أن العامل[ن cي القطاع أقرب للجوانب لفنية ا املســــــــــــfgدفة بالتخصــــــــــــيص، كما أن cي هذا النموذج م[

يتحقق بدء أعمال التحضــ[\ للتخصــيص cي جميع القطاعات املســfgدفة بوقت  اً أيضــمن غ[\هم، وcي هذا النموذج 

حقق عنصــــــــــــــر املركزيـــة فيـــھ بـــأن يتم تنظيم وحوكمـــة جميع العمليـــات لضــــــــــــــمـــان شــــــــــــــفـــافيfgـــا ونزاهfgـــا تمتقـــارب، وي

 .من قبل كيان واحد وتحقيقها للمتطلبات الالزمة
 
تـــــــاريــخ بــ) 665عــîــى ذلـــــــك، فــقـــــــد تــم تصـــــــــــــــمــيــم نــمــوذج حــوكــمـــــــة قــوي، يــتــوافــق مــع قــراري مــجــلــس الــوزراء رقــم ( وبــنـــــــاءً 

 :النحو اآلتي عîىهـ، وذلك 7/6/1438تاريخ ب) 355ورقم (، هـ8/11/1438
 

ن ع املســـــــــــؤوالنوهذة اللجنة واملجلس هما  :جلس الشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية والتنميةالتابعة ملاللجنة االســـــــــــa\اتيجية  

جميعهــــــا، بمــــــا ف…fــــــا برنــــــامج  ثÀü عشــــــــــــــر ويقوم كــــــل م�fمــــــا بتوجيــــــھ برامج تحقيق الرؤيــــــة اال، 2030تحقيق رؤيــــــة 

كما تقوم اللجنة االســـــــــa\اتيجية بمراجعة  ،لعوائقاو التخصـــــــــيص، ويقدمان التوجيھ حيال القرارات االســـــــــa\اتيجية 

 لعرضــها عîى مجلس الشــؤون ؛االســa\اتيجيةوالتأكد من مناســبfgا من الناحية ، اللجان اإلشــرافيةتوصــيات 
ً
 تمهيدا

ي حال كان c االقتصادية والتنمية ملراجعfgا من الناحية االقتصادية، وكذلك عîى مجلس الوزراء للموافقة ال�fائية

 نظامياً ذلك 
ً
شـــــــــــراكة ب[ن القطاع[ن العام  مكان مشـــــــــــروع التخصـــــــــــيص هو مشـــــــــــروع بيع أصـــــــــــول أأســـــــــــواء ، متطلبا

 عن كيفية كما ســـتق، والخاص
ً
a\ح كل لجنة إشـــرافية أســـلوب التخصـــيص املناســـب الذي يجب أن يتضـــمن تحليال

 ،طرح املشروع ملشاركة العموم من خالل الطرح العام، وسa\اجع اللجنة االسa\اتيجية أسلوب التخصيص املقa\ح

 .مشاركة العموم والطرح العام، وتتخذ فيھ القرار نموذجللتأكد من مدى مناسبة 
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ويتبع لها مكتب الÄ\نامج، وتقوم  ،تتابع بشــــــــــــــكل مســــــــــــــتمر مبادرات برنامج التخصــــــــــــــيصرنامج التخصــــــــــــــيص: لجنة ب 

ا و  بتقديم تقارير إjى مكتب اإلدارة االســــــــــــa\اتيجيةاللجنة  مجلس الشــــــــــــؤون االقتصــــــــــــادية والتنمية، كما تقوم أيضــــــــــــً

ع fúا إjى فبالÄ\نامج، وتجري مراجعة مستمرة ملبادرات الÄ\نامج والر  ذات الصلة املسائل ال§ó تم تصعيدها بالبت cي

 جلس الشؤون االقتصادية والتنمية.التابعة ملاللجنة االسa\اتيجية 
 

 للجنــة الÄ\نــامج،  :مكتــب الÄ\نــامج 
ً
لتقــدم يتوjى مراقبــة مــدى او هو مكتــب cي املركز الوطóü للتخصــــــــــــــيص ويتبع إداريــا

بشـــكل مســـتمر وتقديم تقارير cي شـــأ‘fا، ويعمل عîى تقديم الدعم واملســـاندة للجان  املحرز cي مبادرات التخصـــيص

اإلشـــرافية للتخصـــيص عند قيامها بمهامها املتعلقة بتطوير اســـa\اتيجيات ومبادرات التخصـــيص، كما يقوم بإعداد 

 عن تحــديــد أي قضـــــــــــــــايــا مرتبطــة بــالÄ\امج
ً

وcي ظــل وجود رؤيــة موحــدة  ،وتحــديــث طلبــات موازنــة املبــادرات، فضــــــــــــــال

للÄ\نامج، يســــــــــــاعد مكتب برنامج تحقيق الرؤية عîى ضــــــــــــمان االتســــــــــــاق واملواءمة عîى مســــــــــــتوى اللجان اإلشــــــــــــرافية 

 للتخصيص.
 

 \ لهايص، والتحضــــ[: تتوjى اللجان اإلشــــرافية تصــــميم عمليات التخصــــاللجان اإلشــــرافية للتخصــــيص وفرق العمل 

اســــــــــــــa\اتيجيـــــــة التخصــــــــــــــيص cي القطـــــــاع املعóü، وتعي[ن فرق العمـــــــل وتنفيـــــــذهـــــــا، ويشــــــــــــــمـــــــل ذلـــــــك تطوير أهـــــــداف 

لجنة كما تقوم ال، وانب (الفنية والتنظيمية وغ[\ها)واالستشاري[ن، والعمل عîى رفع جاهزية القطاع من جميع الج

بتحــــديــــد النموذج األنســـــــــــــــــب للتخصــــــــــــــيص cي القطــــاع، وإجراء املفــــاوضـــــــــــــــــات والتعــــاقــــدات الالزمــــة لتنفيــــذ عمليــــة 

ص أن عوائد التخصي كما  ،وذلك وفق اإلجراءات املتبعة، وما يقرره املركز الوطóü للتخصيص نظاماً  ،التخصيص

نظام إيرادات الدولة الصـــــــــــــــادر يتوافق مع بما وهذا  ،تعود بالنفع عîى الخزينة العامة بشــــــــــــــكل عامســــــــــــــووفوراتھ 

ـــــــــــــــــ، 18/11/1431 تاريخب) ٦٨/ باملرســــوم امللكي رقم (م التعليمات الصــــادرة بموجب األوامر و اإلجراءات والقواعد و هـ

 . ذات الصلة السامية وقرارات مجلس الوزراء
يضـــــــــم مكتب برنامج تحقيق الرؤية، ويعمل عîى مراجعة البيئة العامة واقa\اح ما يلزم املركز الوطóü للتخصـــــــــيص:  

بما  ،بدور املنظم لعمليات التخصيص fúدف حوكمfgا ورفع مضامي�fا -أيضاً -بما يمكن التخصيص، ويقوم املركز 

بما يراfiي جميع األطراف ويرفع شــــــــفافية ونزاهة  ،ويضــــــــمن تصــــــــميم عمليات التخصــــــــيص ،يعزز مصــــــــالح الحكومة

صـــــــــــدرها يتم تطبيقها بالشـــــــــــكل يكما يتأكد املركز من أن القواعد واإلجراءات والضـــــــــــوابط ال§ó  ،وعدالة اإلجراءات

الدعم االســــــــــــــتشـــــــــــــــاري للجان  اً أيضــــــــــــــيم من خالل العمل مع اللجان اإلشــــــــــــــرافية وفرق عملها، ويقدم املركز الســــــــــــــل

 ويشمل ذلك الجوانب املالية والفنية والقانونية والتنظيمية.  ،اإلشرافية
واعد ، ووضــع قللتخصــيصســياســات (إعداد اإلطار التنظيمó ال: صــنع عîى ويمكن تلخيص أدوار املركز بأ‘fا تشــمل

إعداد التقارير (مراجعة  مراقبةو  ،وإجراءات اللجان اإلشــــــــــــــرافية للتخصــــــــــــــيص، ومراجعة اإلطار التنظيمó للقطاع)

اســــــــــa\اتيجيات تخصــــــــــيص القطاع، وضــــــــــمان مواءمfgا مع املبادئ التوج…fية واملعاي[\ املرتبطة بتخصــــــــــيص القطاع، 

تــــابعــــة تنفيــــذهــــا؛ ومراجعــــة ومراجعــــة فرص التخصــــــــــــــيص والتحقق من صــــــــــــــحfgــــا، ومراجعــــة خطط الجــــاهزيــــة وم

م ال§ó حددة الحتســــــــــــــاب القياملنهجية وم�fا امل ،التحليالت الفنية واملالية والقانونية خالل مرحلة تنفيذ املعامالت

 ؛حســــاب الوفورات الحكومية من عمليات التخصــــيصل موحدةآلية  تتضــــمن وال§ó ،تضــــيفها عمليات التخصــــيص

 ،)حاجةالوالتصـــــعيد ملجلس الشـــــؤون االقتصـــــادية والتنمية إن اقتضـــــت  ومتابعة مدى التقدم املحرز cي التنفيذ،
ودعم التنفيذ (عندما ُيطلب ذلك من جانب اللجان اإلشـــــرافية للتخصـــــيص، وإدارة تنفيذ فرص التخصـــــيص، بما 

 املفاوضــــــــات إغالقو يشــــــــمل وضــــــــع نماذج التخصــــــــيص والشــــــــراكة، والوصــــــــول إjى املســــــــتثمرين، وإجراء التحليالت، 
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 ود مركز هذا باإلضــــــــافة إjى دور املركز cي اللجان اإلشــــــــرافية وفرق عملها، وهذا بدوره ســــــــيضــــــــمن وج ،الصــــــــفقات)و 

 التخصيص بشكل عام.  يدعم الخÄ\اتتتجمع فيھ 
التخصــــــــــــــيص (بيع األصــــــــــــــول أو الشــــــــــــــراكة ب[ن  مشــــــــــــــروعاتعملية املوافقة عîى  نبأومن خالل ما ســــــــــــــبق يمكن القول 

القطاع[ن العام والخاص) يحكمها قرار مجلس الوزراء القاƒــــــــــــــ√ó باملوافقة عîى إنشــــــــــــــاء اللجان اإلشــــــــــــــرافية للقطاعات 

قa\اح ومن ثم ا ،التخصــيص مشــروعاتاملســfgدفة بالتخصــيص، وتحديد مهامها، حيث تتوjى اللجنة اإلشــرافية دراســة 

ترفع ذلك إjى مجلس الشـــــــــــؤون االقتصـــــــــــادية والتنمية بطلب ثم مثل لعملية التخصـــــــــــيص، ومن النموذج واألســـــــــــلوب األ 

من أهمها الجانب ، املوافقة عîى مقa\ح اللجنة اإلشـــــــــــرافية، وســـــــــــيتم دراســـــــــــة مقa\ح اللجنة اإلشـــــــــــرافية من جوانب عدة

ظر cي نموذج نيالتنمية والذي ســــــجلس الشــــــؤون االقتصــــــادية و مل ذي تتواله اللجنة االســــــa\اتيجية التابعةاالســــــa\اتي∆ي ال

مشـــــــــــــــاركــة العموم املقa\ح من اللجنــة اإلشــــــــــــــرافيــة، كمــا يتم مراجعــة املقa\ح من النــاحيــة االقتصـــــــــــــــاديــة من قبــل مجلس 

، وبعدها ت اً الشـــؤون االقتصـــادية والتنمية، وبعد ذلك يتم الرفع إjى مجلس الوزراء cي حال كان ذلك متطلب
ً
توjى نظاميا

 اللجنة تنفيذ املبادرة بعد صدور املوافقات الالزمة لها تحت إشراف مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية. 
 

̀ة إjى ثالثة  تقسيم ويمكن  رئيسية: حاور مإنجازات هذه الرك[
 ً
 ، يجب تأسيس وتفعيل اللجان اإلشرافية للتخصيص وفرق العمل. أوال
د اســـــa\اتيجية التخصـــــيص، مع مراعاة أفضـــــل املمارســـــات الدولية والظروف الخاصـــــة ، يتع[ن ثانًيا

ّ
عîى القطاع أن يحد

̀ التخصـــــــــــيص عîى مســـــــــــتوى ، بالقطاعات وباململكة باإلضـــــــــــافة إjى ذلك، ينب‰ي وضـــــــــــع آليات ومؤشـــــــــــرات لتحف[

 القطاع fúدف توجيھ التنفيذ.
ا
ً
وعîى وجــھ التحــديــد، يتع[ن تفعيــل ؛ مزيــد من اإلجراءات الــداعمــة، ينب‰ي تعزيز الجهــات الــداعمــة الحــاليــة واتخــاذ ثــالثــ

ك باإلضــــافة إjى ذل ،بأســــرع وقت ممكن -مؤخًرا-اللجان اإلشــــرافية للتخصــــيص وفرق العمل ال§ó تم تشــــكيلها 

 ̀ ينب‰ي تقوية الدور املنوط باملركز الوطóü للتخصيص بشكل أكÄ\ لتقديم الخدمات املطلوبة باعتباره مركز تم[

 عن العمل كوحدة مخصــــــــــصــــــــــة مســــــــــؤولة حقيق
ً

تخصــــــــــيص، ال ســــــــــيما بالنســــــــــبة ال عني للتخصــــــــــيص، فضــــــــــال

للمســـــــتثمرين األجانب لعرض جهود التخصـــــــيص الحالية، وآخر عمليات التخصـــــــيص الناجحة، باإلضـــــــافة إjى 

 إنشـــــاء قدرات إضـــــافية مثل مركز االبتكار يمكن أن ي، املنتديات الدولية ذات الصـــــلة املشـــــاركة cي
ّ
ون ككما أن

  حافًزا إضافًيا عîى تسريع جهود التخصيص.
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̀ة الثالثة:    :توجيھ مبادرات الÄ\نامج الرئيسةالرك[
 دةبادرات cي األوقات املحدّ امل هذه نفيذ تملبادراتھ الرئيســـــــة نجاح برنامج التخصـــــــيصومتابعة ســـــــيضـــــــمن توجيھ  

ز برنامج و مبادرة للتخصــــــــــــــيص يدعمها املركز الوطóü للتخصــــــــــــــيص  100هناك أك÷\ من لها. مع اإلشــــــــــــــارة إjى أن 
ّ
يرك

 cي سياق مشروع التحّول الشامل للمملكة العربية السعودية.  ألهميfgا مبادرة 23التخصيص عîى 
تطوير اسa\اتيجية تخصيص القطاع، بما يتماÀ√Ã مع ب ستقوموتجدر اإلشارة إjى أن اللجان اإلشرافية للتخصيص 

ى و ات، ســـــيتم وضـــــع تفاصـــــيل دراســـــة الجدوبالنســـــبة لكل مبادرة من املبادر  ،املركز الوطóü للتخصـــــيص ســـــياســـــات

̀ و   . فعيلالتمنهجية التخصيص حاملا تدخل اللجان اإلشرافية للتخصيص ح[
وســــُيســــهم هذا cي ضــــمان مواءمة اســــa\اتيجيات  ،اتاســــa\اتيجيات القطاع كافة إjى أن املركز يقوم بمراجعةويشــــار 

بعة، وأنھ يتم تســليط  اتالقطاع
ّ
مع املبادئ التوج…fية، وإضــفاء الشــفافية واإلنصــاف cي إجراءات التخصــيص املت

 ب. اسعîى النحو املن ومعالجfgاأو أوجھ االعتماد املتبادل املفاضلة فيما ب[ن القطاعات  الضوء عîى عمليات
 

 

 االعتبارات االسa\اتيجيةب.    

 
 أهمها: اعتبارات اسa\اتيجية هناك عدة 

 
 

 وتبعاتھالقرار املتخذ  الوصف االعتبار

املسؤولية 

 عن التنفيذ

ى اللجنة اإلشرافية 
ّ
jستتو

للتخصيص مسؤولية 

وضع اسa\اتيجية 

التخصيص لكّل قطاع 

وأفضل نموذج 

 لكل جهة للتخصيص

، وتنفيذ التخصيص

وفق السياسات وذلك 

واإلجراءات املقرة من 

 óüاملركز الوط

 .للتخصيص

شــــــــــــ[\ املقارنات 
ُ
ركزي النموذج الالمو إjى الخيارات املتاحة ب[ن النموذج املركزي  الدوليةت

\Äى أن التخصــيص ال . بشــكل أكjراكة فقط بل يشــمل الشــ تعلق ببيع األصــول يوبالنظر إ

تم تصــــــــميم ، فقد cي القطاعإصــــــــالحات ب[ن القطاع[ن العام والخاص ، ويشــــــــمل إجراء 

.  -نموذج ما ب[ن املركزي والالمركزي   كما تم اإلشارة إليھ آنفاً
 فيذهوتن نموذج التخصـــيص األمثل عîى تصـــميماللجان اإلشـــرافية للتخصـــيص  وتعمل 

 . ظاماً وفق القواعد واإلجراءات املقرة ن
̀ مركز  للتخصــــــــيصاملركز الوطóü  دويع قدم الدعم بما يمكن عمليات التخصــــــــيص ي تم[

ويرفع من مستوى الحوكمة، من خالل إصدار القواعد واإلجراءات والسياسات وتقديم 

اإلشــــــراف عîى مختلف cي Ä\نامج المكتب يســــــاعد الخÄ\ات ذات العالقة بالتخصــــــيص. و 

م كاٍف  مبادرات التخصيص وتوج…fها لضمان
ّ
 .حسب الخطة تحقيق تقد

تخصيص 

أصول 

صندوق 

االستثمارات 

 العامة

تقع مسؤولية تخصيص 

أصول صندوق 

االستثمارات العامة عîى 

برنامج صندوق عاتق 

 .االستثمارات العامة

  اً اتخذت اللجنة االســــa\اتيجية قرار  
ً
بإبقاء برنامج صــــندوق االســــتثمارات العامة مســــؤوال

 عن تخصيص أصول الصندوق.
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 وتبعاتھالقرار املتخذ  الوصف االعتبار

إتاحة  

األصول 

العقارية 

السكنية 

العامة 

الستخدام 

القطاع 

 الخاص

 أراٍض تــــمــــتــــلــــــك الــــحــــكــــومــــــة 

شـــاســـعة يمكن اســـتخدامها 

 ألغراض سكنية

 بإســــــــــناداتخذت اللجنة االســــــــــa\اتيجية قرار  
ً
مســــــــــؤولية اســــــــــتخدام العقارات الحكومية  ا

 . ألغراض اإلسكان لÄ\نامج اإلسكان

طريقة  

التخصيص 

 املناسبة

الخـــــدمـــــات  يمكن تخصـــــــــــيص

 نبطريقت[واألصــــول الحكومية 

وهما: الشــــراكة ب[ن القطاع[ن 

 األصول  وبيعالعام والخاص، 

 ملختلفالقواعد واإلجراءات والســـــــــياســـــــــات ســـــــــيقوم املركز الوطóü للتخصـــــــــيص بوضـــــــــع 

 اســبةاألســاليب املناللجان اإلشــرافية للتخصــيص وترشــح وأســاليبھ  التخصــيص أشــكال

 بما يتماÀ√Ã مع اسa\اتيجية التخصيص الخاصة بكل قطاع.
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  األخرى الرؤية مع برامج  العالقةج.    
 

 cي شأ‘fا ،مع برامج تحقيق الرؤية األخرى  ةاملحتملواالعتمادات عارضات تتحديد ال تم
ً
 .واتخاذ قرارا

 القرارات االسa\اتيجية الÄ\امج ذات الصلة  واالعتمادات عارضات تال

املعاملة باألفضلية للمؤسسات املحلية املهتمة 

 باملشاركة cي التخصيص  
برنـــــامج ريـــــادة الشــــــــــــركـــــات 

 الوطنية

ســــــــــــتكون متــاحــة التخصــــــــــــيص  مع التــأكيــد عîى أن فرص 

لكن  ،أمام املســـــتثمرين الدولي[ن واملحلي[ن بشـــــكل متســـــاو

 مســـــــــــألة تعزيز مشـــــــــــاركة املنشـــــــــــآت املحلية cيبحث يمكن 

آت املنشـــــمثل: تعزيز املحتوى املحîي و (لتخصـــــيص عملية ا

املتطلبــــــات  أهميــــــة تقييممع ، الصــــــــــــغ[\ة واملتوســــــــــــطــــــة)

ذلـــــك cي ضــــــــــــوء املعـــــاهـــــدات لـــــالتنظيميـــــة واألثر املحتمـــــل 

 .الدولية واالتفاقيات التجارية

لم يتم تحديد تداخل أو أوجھ اعتماد متبادلة 

نطـــــاق العمـــــل ضــــــــــــمن برنـــــامج الشــــــــــــراكـــــات cي 

 االسa\اتيجية

الشـــــــــــــــــــــراكــــــــــات بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج 

 سa\اتيجيةاإل 

ينب‰ي إعــادة تقييم عمليــات املفــاضــــــــــــلــة أو أوجــھ االعتمــاد  

ا مــع إحــراز الــتــقــــــدم cــي كــال  ،املــتــبــــــادل املــحــتــمــلــــــة
ً

تــزامــنــــــ

 .الÄ\نامج[ن

 املساهمة cي مبادرة تنمية األسواق املالية 
تــــــــطــــــــويــــــــر بــــــــرنــــــــامــــــــج  

 املاjي القطاع

حاملا يتم تحديد طريقة التخصــــــــــــيص من جانب اللجان   

فإن هناك فرص لطرح مشروعات  اإلشرافية للتخصيص

التخصــــــيص ملشــــــاركة العموم، وهذا ســــــيســــــاعد cي تطوير 

 القطاع املاjي.
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 القرارات االسa\اتيجية الÄ\امج ذات الصلة  واالعتمادات عارضات تال

 سوق رأس املال   
 تـــطـــويـــر الـــقـــطــــــاعبـــرنــــــامـــج 

 املاjي

هنــاك فرص إلدراح أوراق مــاليــة cي الســــــــــــوق املــاليــة بعــد  

مشــــــــــــروعــــــات التخصــــــــــــيص  من قبــــــل اللجــــــان دراســــــــــــــــــة 

اإلشرافية، كما أن هناك فرص لزيادة فرص الطرح األوjي 

 العام.

تنفيــــــذ برنــــــامج التخصــــــــــــيص بمــــــا يتواءم مع  

 الخطط املالية الحكومية 
 الــتــوازن  تــحــقــيــق بــرنــــــامــج

 املاjي

التوازن املاjي بشــــــــــكل منتظم  تحقيق ســــــــــيتم اطالع برنامج 

 ،عîى املســــــــــــتجدات cي اســــــــــــa\اتيجيات القطاعات والجهات

وســــــــــــيتم التوافق معھ عîى مســــــــــــتوى وتوقيت الدعم املاjي 

 .(إذا لزم األمر) عîى أن يظهر ذلك cي الخطط املالية

كما أن تحقيق الÄ\نامج لعوائد وفورات مالية يســـــــــــاعد cي  

 التوازن املاjي. تحقيق تحقيق أهداف برنامج

دعم الÄ\نامج من خالل إدخال إصـــــــالحات عîى 

قطــــــاعــــــات معنيــــــة بــــــالصــــــــــــنــــــاعــــــة والخــــــدمــــــات 

 اللوجيستية

برنـــامج تطوير الصــــــــــــنـــاعـــة 

الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــات 

 اللوجستية

من الضــروري تحقيق املواءمة ب[ن برنامج تحقيق  ســيكون  

 اعـــــة الوطنيـــــةرؤيـــــة التخصــــــــــــيص وبرنـــــامج تطوير الصــــــــــــنـــــ

 .والخدمات اللوجستية
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 القرارات االسa\اتيجية الÄ\امج ذات الصلة  واالعتمادات عارضات تال

̀ األصول للتخصيص  تجه[

ريادة برنامج  -

 الشركات الوطنية

برنامج تطوير  -

الصناعة الوطنية 

والخدمات 

 اللوجستية

صندوق برنامج  -

 االستثمارات العامة

املواءمــــــة املســــــــــــتمرة ب[ن برامج تحقيق الرؤيــــــة واللجــــــان  

 .اإلشرافية للتخصيص عÄ\ املبادرات ذات الصلة

قــــد تكون بعض مبــــادرات اإلســــــــــــكــــان ال§ó تّم  

تــمــكــيــ�ــfــــــا مــن خــالل بــرنــــــامــج الشــــــــــــــراكــــــة بــ[ــن 

القطاع[ن العام والخاص ذات صــــــــــــلة بكّل من 

 برنامج التخصيص وبرنامج اإلسكان

 برنامج اإلسكان

ا إjى بناء مســـــــــاكن ميســـــــــورة   املبادرات ال§f» óدف أســـــــــاســـــــــً

التكلفة عîى العقارات الســــــكنية الحكومية، تندرج ضــــــمن 

، وســــــــــيتم االســــــــــتفادة من آليات التنفيذ رنامج اإلســــــــــكانب

 .الواردة cي برنامج التخصيص

: تحســـــــــــ[ن فعالية وكفاءة املتبادلة االعتمادات 
الخــــــدمــــــات البلــــــديــــــة واالجتمــــــاعيــــــة من خالل 

 .تخصيص بعض الخدمات الحكومية
óüبرنامج التحّول الوط 

وضــــــــــــع الخـــدمـــات البلـــديـــة واالجتمـــاعيـــة ضــــــــــــمن أولويـــات  

 .التخصيص (من خالل مبادرات ذات صلة)برنامج 

cي األهــــــداف  ةاملحتملــــــ املتبــــــادلــــــةاالعتمــــــادات 

 االسa\اتيجية املشa\كة التالية:

تســـــــهيل الحصـــــــول عîى الخدمات الصـــــــحية  2.1.1

 ً
 .(املواقع الجغرافية والتوافر والتكلفة املالية): مثال

تحســـــــــــ[ن القيمـــة املحصـــــــــــلـــة من الخـــدمـــات  2.1.2

 .كلفة)تالصحية (جودة النتائج والخÄ\ات وال

خــدمــات املقــدمــة cي املــدن االرتقــاء بجودة ال 2.3.1

 .إلخ) ..(املرافق ووسائل النقل العام: السعودية

 .تعزيز السالمة املرورية 2.3.4

ً الحــــــد من التلوث بمختلف أنواعــــــھ مث 2.4.1
: ال

 .لصوتي واملائي والa\ابي)(التلوث الهوائي وا

تســــــــــــهــيــــــل مــمــــــارســــــــــــــــة األعــمــــــال (الــجــوانــــــب  3.1.1

(ó√ˆالتنظيمية بشكل رئي. 

óüبرنامج التحّول الوط 

حــــــاملــــــا يتم تفصــــــــــــيــــــل اســــــــــــa\اتيجيــــــات ومبــــــادرات قطــــــاع  

التخصــــــــــــيص من قبــل اللجــان اإلشــــــــــــرافيــة للتخصــــــــــــيص، 

وتفصــــــــــــيــل مبــادرات برنــامج التحّول الوطóü، ينب‰ي تقييم 

 . االعتماد املتبادل املحتمل
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 التخصيصبرنامج  وثيقة

 القرارات االسa\اتيجية الÄ\امج ذات الصلة  واالعتمادات عارضات تال

 .جذب االستثمار األجنóû املباشر 3.1.6

زيادة مساهمة املنشآت الصغ[\ة واملتوسطة  4.3.2

 .cي االقتصاد

في الحكومة 5.2.3
ّ
 .تحس[ن إنتاجية موظ

 .اطن[ناالرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمو  5.2.5

 .ضمان استفادة مستدامة من املوارد املائية 5.4.2

معلومات مبادرات التخصـــيص ُيمكن أن تكون 

لجذب رأس املال  عامل تمك[ن رئيس املنشورة 

 óûاألجن 
 ل الوطóüبرنامج التحوّ 

إلتاحة املجال  ،ســـــــيتم نشـــــــر مبادرات برنامج التخصـــــــيص 

 .أكÄ\ لالستثمار األجنóû املباشر الوصول بشكل مأما

مع  تعارضــــــــات أو اعتمادياتلم يتم تحديد أي 

الحيــاة. ومع ذلــك، فــإن تحســــــــــــ[ن نمط برنــامج 

برنــامج التخصــــــــــــيص ســــــــــــيــدعم برنــامج تحقيق 

الرؤيـــــة هـــــذا من خالل مبـــــادرات "تخصــــــــــــيص 

األندية الرياضــــية الســــعودية " و"الشــــراكة ب[ن 

القطاع[ن العام والخاص cي تحســـــــــــ[ن أصـــــــــــول 

 .وزارة الشؤون البلدية والقروية"

 تـــحســــــــــــــ[ـــن نـــمـــط بـــرنــــــامـــج

 الحياة
  .بشكل مستمرسيتم تحديث التعارضات واالعتمادات  

cي  اعتمــــادات تعــــارضـــــــــــــــات أو لم يتم تحــــديــــد 

 الوطنيةالنطاق مع برنامج تعزيز الشخصية 
برنامج تعزيز الشــــــــخصــــــــية 

 الوطنية
بعد تفصـــــيل مبادرات برنامج تعزيز الشـــــخصـــــية الوطنية،  

  .ينب‰ي إعادة تقييم املبادالت واالعتماد املتبادل املحتمل

cي  اعتمــــادات عــــارضـــــــــــــــات أو لم يتم تحــــديــــد ت

 خــدمــة ضــــــــــــيوف الرحمن، النطــاق مع برنــامج 

ومع ذلــك، فــإن لــدى الÄ\نــامج بعض املبــادرات 

ال§ó تضــم عناصــر تخصــيص، وال§ó قد تتطلب 

 .الدعم من املركز الوطóü للتخصيص

ضــــــــــــيوف  خــــــدمــــــة برنــــــامج

 الرحمن
بعد تفصــــــيل مبادرات برنامج تحقيق الرؤية، ينب‰ي إعادة  

 .اد املتبادل املحتملتقييم املبادالت واالعتم
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 محفظة املبادرات    .أ
 اختيار املبادرات املحورية .ب

     محفظة مبادرات برنامج التخصيص 5
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 التخصيصبرنامج  وثيقة

 مبادرات برنامج التخصيص واإلطار الزمóü لها محفظة
 

 محفظة املبادراتأ.   

 

̀اماتھ وركائزه واعتباراتھ االســــــــــــــa\اتيجية إjى عدد من املبادرات الهادفة  aرجمت طموحات برنامج التخصــــــــــــــيص وال
ُ
ل§ó ات

̀امات الÄ\نامجتحقق  aعات رؤية ، ال
ّ
ل أساًسا يتم بموجبھ تحقيق تطل

ّ
 .2030وتشك

̀امات الÄ\نامج aاتيجية. وتّمت مراجعة أك÷\  ،وتّم اســتعراض املبادرات الحالية ذات الصــلة بال\aن م وربطها بالركائز االســ

 عن احتمال  :مثل؛ عîى معاي[\  مبادرة تخصــــــــــــــيص بناءً  100
ً

نضــــــــــــــج املبادرة، واألثر املحتمل والطابع التحويîي، فضــــــــــــــال

 مبادرة رئيسة: 30ونتيجة لذلك، تّم تحديد  ،النجاح الفوري، لحشد الزخم وتوضيح اإلجراءات
 

 .يت[نرئيس مبادرت[نتّم تحديد  >-- )ةالتنظيمي/ ةس القانوني(إرساء األس ̀ة األوjىللرك[بالنسبة   

̀ة الثانيةوبالنسبة    .مبادرات رئيسة 5تّم تحديد  >-- )املؤسساتيةس (إرساء األس للرك[

̀ة الثالثةوبالنسبة    .مبادرة رئيسة 23 تّم تحديد ما مجموعھ >-- )الرئيسةمبادرات الÄ\نامج (توجيھ  للرك[
 

ع، ســـــ
ّ
ب يوكما هو متوق

ّ
من الدراســـــات والتحليالت قبل أن يتســـــÀü إدراجها cي برنامج  مزيداً جديدة مبادرات إضـــــافة تطل

 التخصيص.
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 القطاع اسم املبادرة الركCDة االس@?اتيجية رقم املبادرة
 الــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــة

 املسؤولة
ع بحلول  الوصف

ّ
 2020عام األثر املتوق

مــــؤشــــــــــــــرات الــــ]ــــ?نــــــامــــج املــــتــــــأثــــرة 

 باملبادرة

 
1 
 

 الركCDة األو_ى 
تـــــــــطـــــــــويـــــــــر األطـــــــــر 

التشريعية العامة 

 للتخصيص
 كل القطاعات

 hــــiاملــــركــــز الــــوطــــ

 للتخصيص

لتمكDن  ،إصـــــــــــــدار القواعــد واإلجراءات والضـــــــــــوابط

عمليــــــات التخصـــــــــــيص، وحوكمwxــــــا، بموجــــــب قرار 

مشروع  عدادإ املتضمن)، 665الوزراء رقم (مجلس 

يعالج العوائق والفجوات  نظام معhi بالتخصــــــيص،

إجراء دراســــــــــــة و  الhÉ تواجــھ عمليــات التخصـــــــــــيص،

للتعرف عáى أبرز العوائق التنظيميــــــة الواردة Öي 

ا  ،األنظمة واللوائح ذات العالقة
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

األســـــــــــس  من الركCDة االســـــــــــ@?اتيجية األو_ى ("إرســـــــــــاء

 القانونية/التنظيمية").

تمكDن عمليــات التخصـــــــــــيص، وحوكمwxــا، ممــا 

يعزز فرص التنفيــذ وجــاذبيــة الفرص للقطــاع 

الخــــاص املحáي والــــدو_ي، وعــــدالــــة املعــــامالت، 

ويشـــــكل عنصـــــر جذب الســـــتثمارات جديدة إ_ى 

  .القطاعات املسwxدفة بالتخصيص
 

بســـــــــــبــب الطــابع التمكيhi -الكــل 

ا  ،للمبـــــادرة
ً
وبـــــاعتبـــــارهـــــا شـــــــــــرطـــــ

ا
ً
 .مسبق

 الركCDة األو_ى 2

تـــــــــطـــــــــويـــــــــر األطـــــــــر 

الـــتشـــــــــــــريـــعـــيــــــة Öـــي 

الــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات 

املســــــــــــــــــــxــــــــــwــــــــــدفــــــــــة 

 بالتخصيص

 كل القطاعات
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

ستقوم اللجان اإلشرافية بمراجعة األطر التشريعية 

وعالقــــــات  ،الhÉ تنظم القطــــــاع (عمليــــــات القطــــــاع

الكيـــانـــات العـــاملـــة فيـــھ، وهيكلـــة القطـــاع)، ومن ثم 
تقييمها Öي ضــــــــــوء الوضــــــــــع املســــــــــwxدف للقطاع بعد 

عمليـــات التخصـــــــــــيص، والعمـــل عáى تطويرهـــا وفق 

الت تعديو اإلجراءات النظامية املتبعة (اق@?اح نظام، 

ا من الركCDة  ،لوائح تنفيـــذيـــة)
ً
شـــــــــــكـــل املبـــادرة جزء

ُ
ت

ســــــــــــــــــاء األســــــــــــــــــس االســــــــــــــــــ@ــــــــ?اتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة األو_ــــــــى ("إر 

 القانونية/التنظيمية").

زيــــــادة جــــــاذبــيــــــة االســــــــــــتــثــمــــــار Öــي الــقــطــــــاعــــــات 

املســـــــــــwxدفة بالتخصـــــــــــيص من خالل وضـــــــــــوح 

وعــــــدالــــــة البيئــــــة التنظيميــــــة الhÉ ســــــــــــتنظم 

ة القطاعات املســــwxدف العمليات التشــــغيلية Öي

وضــوح هيكل ( :ويشــمل ذلك، بعد التخصــيص

الســـــــــــوق، والتســـــــــــعD?، واملنــــافســــــــــــــة، وحمــــايــــة 

 .املسwxلك)
 

بســـــــــــبــب الطــابع التمكيhi -الكــل 

ا 
ً
للمبــــــادرة وبــــــاعتبــــــارهــــــا شـــــــــــرطــــــ

ا
ً
 .مسبق
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 الثانيةالركCDة  3
الــــــنــــــهــــــج ر تــــــطــــــويــــــ

 hالـــــــــتـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــمـــــــــ

اف 
ّ
 الفرصلكش

 كل القطاعات
 hــــiاملــــركــــز الــــوطــــ

 للتخصيص

كتشـــــــــــــاف ا•wــدف هــذه املبــادرة إ_ى تســـــــــــهيــل عمليــة 

فرص الشـــــــــــراكــــــة بDن القطــــــاعDن العــــــام والخــــــاص 

ســــــــــوف يتم إعداد نهج  ،بيع األصــــــــــول  مشــــــــــروعاتو 

 hاف تنظيم
ّ
املحتملة Öي الشــــــراكة  شــــــروعاتامللكشــــــ

بيع  مشـــــــــــروعـــــاتبDن القطـــــاعDن العـــــام والخـــــاص و 

ويمكن تصــميم هذا النهج بطريقة تضــمن  ،األصــول 

دراســـــــــــــة املســـــــــــح األوليـــة محـــل  تحـــلمن خاللهـــا أن 

وهذا سيوفر األعباء الناتجة  ،دراسة الجدوى األولية

كما ســـــــيتضـــــــمن هذا  ة.من دراســـــــات الجدوى األولي

النهج خطوات أوليـــة محـــددة بـــالتعـــاون مع الجهـــات 

بما يســاعد Öي تعزيز قاعدة  ،الحكومية ذات العالقة

 الhÉ سيتم اكتشافها. شروعاتامل

تعزيز الفوائد املتوقعة من برنامج التخصيص، 

ورفع مســـــــــــتويـــــات نجـــــاحـــــھ، وذلـــــك من خالل 

اكتشــــــــــــاف فرص جــديــدة تســــــــــــاعــد Öي تحقيق 

 وح ال]?نامج.  متطلبات وطم

بســـــــــــبــب الطــابع التمكيhi -الكــل 

ا  ،للمبـــــادرة
ً
وبـــــاعتبـــــارهـــــا شـــــــــــرطـــــ

ا
ً
 .مسبق
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 الركCDة الثانية
مــــــركــــــز االبــــــتــــــكــــــار 

 للتخصيص
 كل القطاعات

 hــــiاملــــركــــز الــــوطــــ

 للتخصيص

•wدف املبادرة إ_ى وضــــــع نماذج وأفكار تســــــهم Öي رفع 

الفوائد املرجوة من عمليات التخصــيص، حيث يتم 

دراســـــة خيارات هيكلة عملية التخصـــــيص مع األخذ 

االعتبـــــار تبhi هيـــــاكـــــل جـــــديـــــدة عáى التطبيقـــــات  Öي

املحليـــــة Öي حـــــال ثبـــــت جـــــدواهـــــا Öي تحقيق فوائـــــد 

  .إضافية مقارنة بغD?ها

تعظيم الفوائد املرجوة  دراســـــــــــة املســـــــــــاهمة Öي

 ،من عمليات تخصـــيص القطاعات املســـwxدفة

من خالل نمــــــاذج مبتكرة تفتح املجــــــال أمــــــام 

ى وتعزز املحتو  ،املنشـــآت الصـــغD?ة واملتوســـطة

 .املحáي

بســـــــــــبــب الطــابع التمكيhi - الكــل

 .للمبادرة
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 الركCDة الثانية

تـــفـــعـــيــــــل الـــلـــجــــــان 

اإلشــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــيـــــــــــــة 

للتخصيص وفرق 

 العمل

 كل القطاعات
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

نموذج الحوكمــــــة تفعيــــــل •wــــــدف هــــــذه املبــــــادرة إ_ى 

والنموذج التشـــــــــــغيáي الخاص ب]?نامج التخصـــــــــــيص. 

وبشـــكل خاص اللجان اإلشـــرافية للتخصـــيص وفرق 

فرهـــــا من أجـــــل توجيـــــھ برنـــــامج ا، والالزم تو عمـــــلال

ش  ،التخصيص وتنفيذه Öي مختلف القطاعات
ُ
كل ت

ا من الرك
ً
CDة االســـــــــــ@?اتيجيــــــة الثــــــانيــــــة املبــــــادرة جزء

 ("إرساء األسس املؤسساتية").

تحديد النموذج التشـــغيáي ونموذج الحوكمة  -

الالزم لتفعيل اللجان اإلشــرافية وفرق العمل، 

مــــوزعــــــة  والــــجــــهــــــات األخــــرى، لــــلــــقــــيــــــام بــــــأدوار 

 ،وواضـــــــــحة فيما يتعلق بعمليات التخصـــــــــيص

بما يرفع مســــتوى تنفيذ العمليات والدراســــات 

 .الالزمة لعمليات التخصيص

بســـــــــــبــب الطــابع التمكيhi - الكــل

 .للمبادرة
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 الركCDة الثانية

تـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــر 

اســــــــــــــ@ـــ?اتـــيـــجـــيــــــات 

الـــــــتـــــــخصــــــــــــــــــيـــــــص 

لــــــــــلــــــــــقــــــــــطــــــــــاعــــــــــات 

 املسwxدفة

 كل القطاعات
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

•wدف هذه املبادرة إ_ى تحديد اســــــ@?اتيجية واضــــــحة 

 باإلضـــــافة، للتخصـــــيص Öي كل قطاع من القطاعات

إ_ى آليــــــات التوجيــــــھ من أجــــــل تحفCD التخصـــــــــــيص 

 من الركCDة االس@?اتيجية الثانية 
ً
شكل املبادرة جزءا

ُ
ت

 ("إرساء األسس املؤسساتية ").

بــفضــــــــــــــــل تــحــــــديــــــد اســــــــــــ@ــ?اتــيــجــيــــــة واضــــــــــــحــــــة 

للتخصـــــــــــيص لكل قطاع، ســـــــــــتتمكن كل لجنة 

جاز نإمن اللجان اإلشـــــــــرافية للتخصـــــــــيص من 

 ،عملية التخصـــــــــــيص Öي قطاعها بفعالية أك]?

ونــتــيــجــــــة لــــــذلــــــك، ســـــــــــــيــتــم تــعــظــيــم الــقــيــمــــــة 

الناتجة عن مبادرات  واالجتماعية االقتصادية

 .التخصيص Öي مختلف القطاعات

بســـــــــــبــب الطــابع التمكيhi - الكــل

 .للمبادرة
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 الركCDة الثانية
تــــــمــــــكــــــDــــــن املــــــركــــــز 

 hـــــــــــــــــــــــiالـــــــــــــــــــــــوطـــــــــــــــــــــــ

 للتخصيص
 كل القطاعات

 hــــiاملــــركــــز الــــوطــــ

 للتخصيص

 hـــiـــن املـــركـــز الـــوطـــDــــــدف هــــــذه املـــبــــــادرة إ_ـــى تـــمـــكـــwـــ•

للتخصـــــيص من خالل توجيھ جهود التخصـــــيص Öي 

ال (الوزارات/   اللجان اإلشرافيةو املنظومة بشكل فعّ

للتخصـــــــــــيص، وفرق العمــــــل) عن طريق تحــــــديــــــث 

اســـــــــ@?اتيجية املركز والنموذج التشـــــــــغيáي الخاص بھ 

 .وتطوير القدرات الالزمة

املركز الوطhi للتخصـــــــــــيص من تعظيم جهود 

 ووضـــــــــــع نموذج ،خالل تحــديــد االســـــــــــ@?اتيجيــة

تشـــــــــــغيáي محـــدد ممـــا يســـــــــــهـــل عمليـــة تفـــاعـــل 

 .األطراف املعنية واالستفادة من خ]?ات املركز

بســـــــــــبــب الطــابع التمكيhi - الكــل

 .للمبادرة
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جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب 

االســـــــــــــــــتــــــثــــــمــــــارات 

ة لتمويل 
ّ

الخاصـــــــــــ

إنشــــــــــــــــاء املـــــبــــــانـــــي 

 التعليمية

 التعليم

اللجنة املختصة 

(لجنـــة تنفيـــذيـــة 
خـــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــة أو 

 إشرافية)

•wــــــدف هــــــذه املبــــــادرة إ_ى تخفيف عــــــبء النفقــــــات 

الرأســـــــــــمــــاليــــة عن الحكومــــة من خالل طرح نمــــاذج 

تمويل بديلة للشراكة بDن القطاعDن العام والخاص 

 ، الحكومية البناء والصــــــيانة والنقل) للمدارس (مثل

ا من الركCDة اال و  شـــــــــــكــــل املبــــادرة جزءً ســـــــــــ@?اتيجيــــة تُ

)، توجيـــــھ مبـــــادرات ال]?نـــــامج الرئيســــــــــــــــة"الثـــــالثـــــة ("
 .وتندرج ضمن قطاع التعليم

ة مشــارك اتباع نظام ســتؤدي هذه املبادرة إ_ى -

Ö البنــــاء والصـــــــــــيــــانــــة ونقــــل ي القطــــاع الخــــاص

 ملدارس الحكومية. املكية 
اســـــــــــتثمــــــارات القطــــــاع الخــــــاص Öي ســـــــــــتبلغ  -

 .بمليارات الرياالتالنفقات الرأسمالية 

عــــــدد اســـــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي -

 .القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص

 الركCDة الثالثة 9

تشـــــــــــغيل املدارس 

الحكوميــــــة تحــــــت 

اســـــــــــــــم "املــــــدارس 
 املستقلة"

 التعليم
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

مخرجـــــات التعليم Öي رفع •wـــــدف هـــــذه املبـــــادرة إ_ى 

من خالل منحهـــــا بعض مختـــــارة  حكوميـــــة مـــــدارس

(لــــــذا تـــمــــــت تســـــــــــــمـــيـــxـــwــــــا "املــــــدارس  االســـــــــــــتـــقـــاللـــيــــــة
شـــــــــــكـــــلو . ،املســـــــــــتقلـــــة")

ُ
ا من الركCDة  ت

ً
املبـــــادرة جزء

توجيــــھ مبــــادرات ال]?نــــامج االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة ("

 )، وتندرج ضمن قطاع التعليم.الرئيسة"
 

قليـــل عـــدد معDن  •wـــدف املبـــادرة إ_ى تحويـــل -

رفع مســـــــــــتوى  ∏wــــدفمن املــــدارس الحكوميــــة 

خلق املزيد من الوظائف املخرجات التعليمية و 

، وتقليل النفقات الحكومية، مع الحفاظ عáى 

 . Öي العملية التعليمية وزارة التعليمدور 
 

عــــــدد اســـــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي -

 .القطاعDن العام والخاص
قيمــــــة اســـــــــــتثمــــــارات  إجمــــــا_ي - 

 .لعام والخاصالقطاعDن ا
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
 .املستحدثةالوظائف الجديدة  -

 الركCDة الثالثة 10
تحويـــل املوانئ إ_ى 

شـــــــــــركــات (مبــادرة 
 محورية)

 النقل
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

 نشــــــــــــــاط•wــــدف هــــذه املبــــادرة إ_ى تحــــديــــث حوكمــــة 

املوانئ واملخطط الرئيس لالســـــــــــ@?اتيجية لتحضـــــــــــD?ه 

شـــــــكل املبادر  ،وتحويلھ إ_ى شـــــــركات للتخصـــــــيص ة وتُ

ا من الركCDة االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة (" توجيــــھ جزءً

")، وتندرج ضـــــــــمن قطاع مبادرات ال]?نامج الرئيســـــــــة
 النقل.

 

ورفع من قيمــــة  ،تراكميــــةوفورات حكوميــــة  -

  . 2030هذه املوانئ بشكل كبD? ببلوغ عام 

عدد الجهات الحكومية  إجما_ي -

 .املخصخصة
عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي -

 .مبيعات األصول 
 املستحدثة الوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 11
مبــــادرة •wــــدف إ_ى 

تحســــــــDن منظومة 

 النقل Öي اململكة
 النقل

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

دراســـــة تفصـــــيلية لوضـــــع مالمح دقيقة لهذه املبادرة 

 ،منظومة النقل بشكل عامبما يساعد عáى تحسDن 

ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

تــــحــــقــــيــــق وفــــورات حــــكــــومــــيــــــة Öــــي الــــنــــفــــقــــــات 

 التشغيلية.و الرأسمالية 
 

 
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
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 ")، وتندرج ضمنتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة("

 قطاع النقل.
 

املســــتحدثة الوظائف الجديدة  -

 .القطاع الخاص Öي

 الركCDة الثالثة 12

شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

والخـــاص بشـــــــــــــأن 

 hـــــــøاملـــــــركـــــــز الـــــــطـــــــ

 الجــديــد لشـــــــــــركــة
الخطوط الجوية  

الســـــــــــــــــــــــعـــــــــــــوديـــــــــــــة 

 للخدمات الطبية

 النقل
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

املبــادرة ¿ي شـــــــــــراكــة بDن القطــاعDن العــام والخــاص 

إلنشــــــــــــــاء مركز طhø جــــديــــد Öي جــــدة، و¿ي جزء من 

شــــــــــركة الســــــــــعودية لاألوســــــــــع ل التخصــــــــــيصبرنامج 

 للخدمات الطبية. 
ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 

ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

 ")، وتندرج ضمنتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة("

 قطاع النقل.
 

خفض تكلفــــة و  وظــــائف جــــديــــدةداث اســـــــــــتحــــ

الرعـــــايـــــة الصـــــــــــحيـــــة الhÉ تتحملهـــــا "مجموعـــــة 

  .ق عائدات مالية جذابةيحقتالسعودية" و 

عــــــدد اســـــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي -

 .القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
املســــتحدثة الوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 13
مبــــادرة •wــــدف إ_ى 

تحســــــــDن منظومة 

 النقل Öي اململكة
 النقل

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

دراســـــة تفصـــــيلية لوضـــــع مالمح دقيقة لهذه املبادرة 

 بما يساعد عáى تحسDن منظومة النقل بشكل عام،

ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

 ")، وتندرج ضمنتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة("

 قطاع النقل.
 

 خفض عبء اإلنفاق الحكومي -

إشـــــــــــراك القطاع الخاص Öي تحمل النفقات  -

 .التشغيلية والرأسمالية

زيــادة كفــاءة وتحســـــــــــDن مســـــــــــتوى الخــدمــات  -

 .املقدمة للعامة

 

الســـــــــــتثمــــارات  اإلجمــــا_يالعــــدد  -

الشــراكة ما بDن القطاعDن العام 

 .والخاص

قيمـــة االســـــــــــتثمـــارات Öي  إجمـــا_ي-

الشـــــــــــراكـــة بDن القطـــاعDن العـــام 

 .والخاص



 

 50 

ة تنفيذ برنامج 
ّ
 التخصيصخط

41  الركCDة الثالثة 
مبــــادرة •wــــدف إ_ى 

تحســــــــDن منظومة 

 النقل Öي اململكة
 النقل

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

  للتخصيص

ة لهذه املبادر دراســـــة تفصـــــيلية لوضـــــع مالمح دقيقة 

 بما يساعد عáى تحسDن منظومة النقل بشكل عام،

ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

 ")، وتندرج ضمنتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة("

 قطاع النقل.

ســــــــــــهــم املــبــــــادرة Öــي تــحــقــيــق 
ُ
مــن املــتــوقــع أن ت

 .2020عام  العائدات الحكومية امل@?اكمة

عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي -

  .مبيعات األصول 
املســــتحدثة الوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 15
مبــــادرة •wــــدف إ_ى 

تحســــــــDن منظومة 

 النقل Öي اململكة
 النقل

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

  للتخصيص

دراســـــة تفصـــــيلية لوضـــــع مالمح دقيقة لهذه املبادرة 

 بشكل عام،بما يساعد عáى تحسDن منظومة النقل 

ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

 ")، وتندرج ضمنتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة("

 قطاع النقل.

ســــــــــــهــم املــبــــــادرة Öــي تــحــقــيــق 
ُ
مــن املــتــوقــع أن ت

 .2020عام  حكومية امل@?اكمةالعائدات ال

عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي -

  .مبيعات األصول 
املســــتحدثة الوظائف الجديدة  -

 Öي القطاع الخاص
وفورات الحكومــــة من  إجمــــا_ي -

 .التخصيص

61  الركCDة الثالثة 
 hــiالــ]ــ?نــــــامــج الــوطــ

 للطاقة املتجددة

الـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــة 

والصـــــــــــــــــــــنـــــــــــاعـــــــــــة 

 ال√?وة املعدنيةو 

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

  للتخصيص

تمثــــل هــــذه املبــــادرة شـــــــــــراكــــة بDن القطــــاعDن العــــام 

•wدف إ_ى تمكDن إنتاج الطاقة من مصادر  ،والخاص

ا من الركCDة  ،الطــاقــة املتجــددة
ً
وتمثــل املبــادرة جزء

"توجيــــھ مبــــادرات ال]?نــــامج االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة (
 .) و¿ي تندرج تحت قطاع الطاقةالرئيسة"

 

ســــــــــــهــم املــبــــــادرة Öــي تــحــقــيــق 
ُ
مــن املــتــوقــع أن ت

وفورات تراكميــــة Öي تكــــاليف الطــــاقــــة بحلول 

  2020عام 
الوظـــائف من تطوير وتشـــــــــــغيـــل  واســـــــــــتحـــداث

 محطات الطاقة.
 

عــــــدد اســـــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي -

 .القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
املســــتحدثة الوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص
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 الركCDة الثالثة

تخصـــــــــيص قطاع 

اإلنــــــــــــــتــــــــــــــاج Öــــــــــــــي 

املؤســـــســـــة العامة 

لــــتــــحــــلــــيــــــة املــــيــــــاه 

املــــــالحــــــة (مبــــــادرة 

 محورية)

الــــبــــيــــئــــــة واملــــيــــــاه 

 والزراعة

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة 

 للتخصيص

•wــــــدف املبــــــادرة إ_ى تخصـــــــــــيص قطــــــاع اإلنتــــــاج Öي 

املؤســســة العامة لتحلية املياه املالحة من خالل بيع 

األصول الحالية وتأسيس منشآت جديدة من خالل 

 2020وبحلول عــام  ،قطــاع الخــاصشـــــــــــراكــات مع ال

?Dســـــــــتكون الخطوة األو_ى ¿ي بيع أصـــــــــول رأس الخ، 

ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
 ت

 تندرج ضـــــمنو ") توجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيســـــة("

 .والزراعة ملياهالبيئة وا قطاع

محطة  تخصيص، من املتوقع 2020حƒÉ عام 

دراســـة فرص التخصـــيص رأس الخD?، وســـيتم 

عوائــــــد تحقيق و أصـــــــــــول اإلنتــــــاج األخرى  Öي 

 التشغيلية.و وفورات حكومية الرأسمالية و 

عدد الجهات الحكومية  إجما_ي -

 .املخصخصة
عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي -

 .األصول مبيعات 
وفورات الحكومــــة من  إجمــــا_ي -

 .التخصيص
املســــتحدثة الوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 18

تحويل مســـتشـــفى 

املـــــلــــــك فـــــيصــــــــــــــــل 

 hــــــتــــــخصـــــــــــ»ـــــــــــ∆ــــــ ال

 ومــــركــــز األبــــحــــــاث
(مؤســـســـة عامة)  

 ?Dإ_ى مؤســـــــســـــــة غ

 ربحية

 الصحة
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

ل مســـــــــــتشـــــــــــفى امللك يتحوّ من املســـــــــــwxدف البدء Öي 

فيصــــــــــــل التخصـــــــــــ»ـــــــــــ∆h ومركز األبحــاث إ_ى شـــــــــــركــة 

ا 
ً
مملوكة بالكامل من ِقبل املؤسسة العامة استعداد

والهدف هو تحويل  ،_ى مؤسسة غD? ربحيةإلتحويلھ 

حتذى بھ 
ُ
ا ي
ً
 مالي

ّ
هذا املســـتشـــفى إ_ى نموذج مســـتقل

Öي قطاع الصحة ومساعدتھ عáى بلوغ مكانة قيادية 

ل هذه املبادر  ،من خالل ال@?كCD عáى االبتكار
ّ
ة وتشــــــك

ا من الركCDة االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة (" توجيــــھ جزءً

") وتندرج Öي إطار القطاع الرئيســــــةمبادرات ال]?نامج 
 .الص ي

م Öي 
ّ
تحقيق وفورات حكوميــــة وتحقيق التقــــد

مجال الرعاية الصـــحية املتخصـــصـــة والبحوث 

.ƒ∆Àن تجارب املرDالطبية وتحس 
 

وفورات الحكومــــــة من  جمــــــا_يإ 

 .التخصيص

 الركCDة الثالثة 19

شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

والـــــــــــخـــــــــــاص Öـــــــــــي 

الرعاية الصـــــــحية 

 األولية

 الصحة
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

تحديث الرعاية الصــــحية األولية وتوســــيع نطاقها Öي 

 ،بالشراكة مع القطاع الخاص ،اململكةجميع أنحاء 

Öي الرعاية  ةمتخصص ةكز جديدامن أجل إنشاء  مر 

شكل املبادرة  ،2020الصحية األولية بحلول العام 
ُ
ت

توجيـــــھ جزء من الركCDة االســـــــــــ@?اتيجيـــــة الثـــــالثـــــة ("

، وتندرج ضــــمن القطاع مبادرات ال]?نامج الرئيســــة")

 .الص ي

 تشـــــغيليةو  وفورات حكومية رأســـــماليةتحقيق 

وتحســـــDن تجارب املرÀـــــ∆ƒ واســـــتحداث وظائف 

 .2020بحلول عام 

عــــــدد اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي - 

 .القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
 الحكومة منمدخرات  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
املســــتحدثة الوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص
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 الركCDة الثالثة 20

شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

والـــــــــــخـــــــــــاص Öـــــــــــي 

 تشـــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل
املســـــــــــتشـــــــــــفيــــــات  

وإنشــــــــــــــــــــاء مـــــــــدن 

 طبية

 الصحة
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

ات Öي املستشفي عدد معDن من األسرة تشغيلسيتم 

نشــــــأ مدن طبي ،املســــــندة إ_ى القطاع الخاص
ُ
 ةوســــــت

ا من الركCDة 2020بحلول العام 
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
. ت

توجيــــھ مبــــادرات ال]?نــــامج االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة ("

 .، وتندرج ضمن القطاع الص يالرئيسة")

 تشـــــغيليةو  أســـــماليةر وفورات حكومية  تحقيق

وتحســـــDن تجارب املرÀـــــ∆ƒ  واســـــتحداث وظائف

 .2020بحلول العام 

ثــــمــــــارات عــــــدد اســـــــــــــــتــــ جــــمــــــا_ــــيإ-

 .القطاعDن العام والخاص
إجــمــــــا_ــي قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  -

 .القطاعDن العام والخاص
صــــــــــــاÖي مدخرات الحكومة من  -

 .التخصيص
 املســــتحدثةالوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 21

شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

والـــــــــــخـــــــــــاص Öـــــــــــي 

الرعـــــايـــــة املمتـــــدة 

(إعــــــادة التــــــأهيــــــل 
 والرعـــــايـــــة طويلـــــة

 األجل)

 الصحة
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

ســـــــتســـــــاعد الشـــــــراكة بDن القطاعDن العام والخاص 

 وأخرى ادة التــأهيــل أســـــــــــرة جــديــدة Öي إعــ عáى تــأمDن

للرعاية الطويلة األمد Öي جميع أنحاء اململكة بحلول 

ا من الركCDة  ،2020العــــــام 
ً
شـــــــــــكــــــل املبــــــادرة جزء

ُ
ت

ج ال]?نــــامتوجيــــھ مبــــادرات االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة ("

 .، وتندرج ضمن القطاع الص يالرئيسة")

 تشـــــغيليةو  أســـــماليةر وفورات حكومية  تحقيق

وتحســـــDن تجارب املرÀـــــ∆ƒ  واســـــتحداث وظائف

 .2020بحلول العام 

عــــــدد اســـــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي -

 .القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .تخصيصال
 املســــتحدثةالوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 22

شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

والـــــــــــخـــــــــــاص Öـــــــــــي 

خــــــدمــــــات الــطــــــب 

 اإلشعاÃي

 الصحة
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

تحديث ممارســــات الطب اإلشــــعاÃي وتوســــيع نطاقھ 

Öي جميع أنحاء البالد بالشـــــراكة مع القطاع الخاص 

ر بحلول أعáى من  تلبية نســــــبةمن أجل 
ّ
الطلب املقد

ا من الركCDة  ،2020العام 
ً
ل هذه املبادرة جزء

ّ
وتشـــك

توجيــــھ مبــــادرات ال]?نــــامج االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة ("

 .") وتندرج Öي إطار القطاع الص يالرئيسة

 تشـــــغيليةو  أســـــماليةر وفورات حكومية  تحقيق

وتحســـــDن تجارب املرÀـــــ∆ƒ  واســـــتحداث وظائف

 .2020م بحلول العا

عــــــدد اســـــــــــــتـــثـــمــــــارات  جـــمــــــا_ـــيإ -

 .القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
 املســــتحدثةالوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص
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شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

والـــــــــــخـــــــــــاص Öـــــــــــي 

 املخت]?ات

 الصحة
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

ي Ö اوتوســـــــــــيع نطــاقهــاملخت]?يــة  تحــديــث املمــارســــــــــــات

بالشـــــــــــراكة مع القطاع الخاص  ،جميع أنحاء البالد

ر بحلول العام 
ّ
من أجل تلبية نسبة من الطلب املقد

ا من الركCDة  ،2020
ً
ل هــــــذه املبــــــادرة جزء

ّ
وتشـــــــــــكــــــ

توجيــــھ مبــــادرات ال]?نــــامج االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة ("

 .") وتندرج Öي إطار القطاع الص يالرئيسة

 تشـــــغيليةو  أســـــماليةر وفورات حكومية  تحقيق

وتحســـــDن تجارب املرÀـــــ∆ƒ  واســـــتحداث وظائف

 .2020بحلول العام 

عــــــدد اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي - 

 . القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
 املســــتحدثةوظائف الجديدة ال -

 .Öي القطاع الخاص
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تـــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــص 

الخـــدمـــات Öي أك√? 

ا من  35من 
ً
مركز

مــــــــــراكــــــــــز إعــــــــــادة 

 التأهيل

العمــــل والتنميــــة 

 االجتماعية

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

هــــــذه املبــــــادرة ¿ي عبــــــارة عن عقــــــد شــــــــــــراكــــــة بDن 

القطــــاعDن العــــام والخــــاص/ عقــــد إدارة لتشـــــــــــغيــــل 

مركز إعــادة تــأهيــل يتم اختيــارهــا  35أك√? من وإدارة 

 ،∏wــدف تقــديم تشـــــــــــخيص عــالمh وخــدمــات الرعــايــة

ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 
ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

 ")، وتندرج ضمنتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة("

 قطاع التنمية االجتماعية.

وفD? رعاية وت هذا مشــــــروع لتحســــــDن الخدمات

د أك]? من املرÀــــ∆ƒ وتوســــيع أفضــــل وخدمة عد

نطــــاق الخــــدمــــات من خالل خــــدمــــة الرعــــايــــة 

ســـــــــــDن تح الثانوية املتوقعة اآلثار  املCŒلية. ومن

دار ويتم 
ُ
الكفاءة التشــــغيلية بما أن املراكز ســــت

دي خــــــدمــــــات من 
ّ
تشـــــــــــغيلهــــــا من جــــــانــــــب مزو

 القطاع الخاص.

عــــــدد اســــــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي -

 .القطاعDن العام والخاص
تــثــمــــــارات قــيــمــــــة اســـــــــــ إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
 املســــتحدثةالوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص
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 كةاتخصيص/شر 

بـــDـــن الـــقـــطــــــاعـــDـــن 

 العام والخاص Öي

 مواقف السيارات

 البلديات
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

إدارة مواقف الســــيارات ملعالجة األضــــرار  تخصــــيص

عن نمو ملكيــة  النــاتجــةاالقتصــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة 

مع تحقيق صـــــــــاÖي النتيجة التشـــــــــغيلية.  ،الســـــــــيارات
ا من الركCDة االس@?اتيجية الثالثة 

ً
شكل املبادرة جزء

ُ
ت

 ")، وتندرج ضمنتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة("

 قطاع الخدمات البلدية.

د ال]?نامج عائدات حكومية من املتوق
ّ
ع أن يول

 واســــــــــــتحــــــداث وظــــــائفوفورات الحكوميــــــة و 

تشـــــــــــمــــل اآلثــــار غD? املبــــاشـــــــــــرة االنخفــــاض Öي و 

االزدحــــــام املـــروري وتـــعـــزيـــز ســــــــــــــالمــــــة الـــركــــــاب 

 وانخفاض نسبة التلوث.

عدد الجهات الحكومية  إجما_ي-

 .املخصخصة
عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي-

 .مبيعات األصول 
لحكومــــــة من وفورات ا إجمــــــا_ي-

 .التخصيص
 املســـــــــتحدثةالوظائف الجديدة -

 .Öي القطاع الخاص
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تخصيص/شراكة 

بـــDـــن الـــقـــطــــــاعـــDـــن 

العام والخاص Öي 

مصـــــــــــــــــنــــــع إعــــــادة 

 تدوير النفايات

 أخرى 
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

  للتخصيص

نموذج شـــــــــــراكة بDن القطاعDن العام والخاص لبناء 

ا من  ،مصــــــــــــانع إدارة النفايات
ً
شـــــــــــكل املبادرة جزء

ُ
ت

الركCDة االســـــــــــ@?اتيجيـــــة الثـــــالثـــــة ("توجيـــــھ مبـــــادرات 
ال]?نامج الرئيســــــة")، وتندرج ضــــــمن قطاع الخدمات 

 البلدية.

 واســتحداث وظائف، وفورات حكومية تحقيق

وتشـــــــــــمل اآلثار األخرى تعزيز رضـــــــــــا الناس عن 

وخفض نسبة املوارد الطبيعية  ،نظافة املدينة

 املسwxلكة.

عــــــدد اســــــــــــتــثــمــــــارات  مــــــا_ــيإجــ - 

 .القطاعDن العام والخاص
قــيــمــــــة اســــــــــــتــثــمــــــارات  إجــمــــــا_ــي -

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  صــــــــــــاÖي -

 .التخصيص
 املســـــــــتحدثةالوظائف الجديدة -

 .Öي القطاع الخاص
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شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

والـــــــــــخـــــــــــاص Öـــــــــــي 

تحســــــــــDن أصــــــــــول 

وزارة الشــــــــــــــــــؤون 

 والقرويةالبلدية 

 البلديات
الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

•wـــدف املبـــادرة إ_ى جعـــل صـــــــــــفقـــات الشـــــــــــراكـــة بDن 

 h∆ـــــــــــÀي قطع األراÖ ن العـــــام والخـــــاص تتمDالقطـــــاع

الشــــــــــــــاغرة الرئيســـــــــــيـــة الhÉ تملكهـــا وزارة الشـــــــــــؤون 

 املضـــــــــــــافـــة∏wـــدف زيـــادة القيمـــة  ؛البلـــديـــة والقرويـــة

ا من  ،لألراÀــــــــ∆h التابعة للوزارة
ً
شــــــــكل املبادرة جزء

ُ
ت

الركCDة االســـــــــــ@?اتيجيـــــة الثـــــالثـــــة ("توجيـــــھ مبـــــادرات 
ال]?نامج الرئيســــــة")، وتندرج ضــــــمن قطاع الخدمات 

 البلدية.

  .واستحداث وظائف وفورات حكومية تحقيق

عــــــدد اســــــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي- 

 ص.القطاعDن العام والخا
قـــيـــمــــــة اســـــــــــــتـــثـــمــــــارات  إجـــمــــــا_ـــي-

 .القطاعDن العام والخاص
مدخرات الحكومة من  Öيصــــــــــــا -

 .التخصيص
 املســــتحدثةالوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 28
تـــــــــــــخصــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــص 

 مطـــــاحن الـــــدقيق

 (الشركات األربع)

الــــبــــيــــئــــــة واملــــيــــــاه 

 والزراعة
الـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــنـــــــــــــــة 

 املتخصصة

 ؛بيع أصول الطحن ألربع جهات من القطاع الخاص

 ،لتحسDن جودة املنتجات وزيادة الكفاءة التشغيلية

توى ورفع مس ،وتحسDن مستوى التقنية التشغيلية

ا من الركCDة  ،رأس املال البشــري 
ً
شــكل املبادرة جزء

ُ
ت

االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة ("توجيــــھ مبــــادرات ال]?نــــامج 
 .الرئيسة")

عائدات حكومية ووفورات Öي النفقات تحقيق 

 ورفع كفاءة التشغيل. التشغيلية 

عدد الجهات الحكومية  إجما_ي-

 .املخصخصة
عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي -

 .مبيعات األصول 
وفورات الحكومــــة من  إجمــــا_ي -

 . التخصيص
 املســــتحدثةالوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص
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 الركCDة الثالثة 29

تـــــــــــخصـــــــــــــــــــــيـــــــــــص/ 

شــــــــــــــــــراكــــــــة بــــــــDــــــــن 

القطـــــاعDن العـــــام 

 والخـــاص بشـــــــــــــأن

الـــ]ـــ?يــــــد خــــــدمــــــات 

 السعودي

االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

وتــــــــــــــــقــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــة 

 املعلومات

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــان 

 اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 للتخصيص

•wــــدف املبــــادرة إ_ى تخصـــــــــــيص الخــــدمــــات ال]?يــــديــــة 

 ،الســـــــــــعوديـــة لتخفيف العـــبء املـــا_ي عáى الحكومـــة

Öي مختلف ذاتــھ Öي الوقــت  التخصـــــــــــيص حصـــــــــــــليو 

ا من الركCDة  ،وحـــدات العمـــل
ً
شـــــــــــكـــل املبـــادرة جزء

ُ
ت

االســـــــــــ@?اتيجيــــة الثــــالثــــة ("توجيــــھ مبــــادرات ال]?نــــامج 
 .الرئيسة")

 سيتم دراسة النموذج بشكل أك√? تفصيالً 

عدد الجهات الحكومية  إجما_ي-

 .املخصخصة
عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي -

  .مبيعات األصول 
وفورات الحكومــــة من  إجمــــا_ي -

 .التخصيص
 املســــتحدثةديدة الوظائف الج -

 .Öي القطاع الخاص

 الركCDة الثالثة 30
تخصـــــــــــيص أندية 

دوري املـــحـــ@ـــ?فـــDـــن 

 السعودي
 الرياضة

الـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــنـــــــــــــــة 

  اإلشـــــــــــــــــــــرافــــــــــيــــــــــة

 لقطاع الرياضة

شـــــــــــكـــــل  ،.دوري املح@?فDن الســـــــــــعودي تخصـــــــــــيص
ُ
ت

ا من الركCDة االســـــــــــ@?اتيجيــــــة الثــــــالثــــــة 
ً
املبــــــادرة جزء

من ضتوجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة")، وتندرج "(

 .قطاع الرياضة

 عوائد حكومية وتحقيق وفورات تشغيلية. 

عدد الجهات الحكومية  إجما_ي-

 .املخصخصة
عوائــــــد الحكومــــــة من  إجمــــــا_ي -

 .مبيعات األصول 
وفورات الحكومــــة من  إجمــــا_ي -

 .التخصيص
 املســــتحدثةالوظائف الجديدة  -

 .Öي القطاع الخاص
        

 

       مالحظات: 

 .التنظيمية / إرساء األسس القانونية األو_ىالركCDة  

 .املؤسساتيةإرساء األسس  الركCDة الثانية 

 .توجيھ مبادرات ال]?نامج الرئيسة الركCDة الثالثة 

 

وســتقوم اللجان  ،وســيتم تحديث املؤشــرات Öي ذلك الوقت ،حال قيام اللجان اإلشــرافية للتخصــيص بوضــع اســ@?اتيجيا•wا الخاصــة بكل قطاع ،املؤشــرات املرتبطة باألهداف غD? املباشــرة بشــكل أك]?تنقيح  ســيتمتجدر اإلشــارة إ_ى أنھ 

h بما يتما”∆ƒ مع اس@?اتيجية القطاع وخارطة
ّ
 .طريق التنفيذ اإلشرافية للتخصيص بمراجعة األثر الكم
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 اختيار املبادرات املحورية ب.

 

ع ؛عدد من املبادرات عGى أCDا محورية تحديدتّم 
ّ
ا إOى أثرها املتوق

ً
وســـتســـ[ى كل الجهات ذات الصـــلة إOى تنفيذ  ،اســـتناد

 املبادرات املحورية ستحظى باهتمام خاص من القيادة لضمان إنجازها بنجاح.
ّ
 أن

ّ
 كل املبادرات املذكورة أعاله، إال

ع عGى الrsنامج ؛يســــــــــــــتند اختيار املبادرات املحورية عGى جانبoن
ّ
- األثر وســــــــــــــهولة التنفيذ، مع إعطاء األولوية لألثر املتوق

أثرها وفيما يGي قائمة باملبادرات املحورية و  ،وترد نتائج التقييم مفصـــــــــلة {ي امللحق ،املباشـــــــــر وغro املباشـــــــــر عGى الســـــــــواء

ع
ّ
 باإلضافة إOى ذلك سيتم تناول تفاصيل املبادرات املحورية {ي القسم التاOي. ،املتوق
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ة 
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رك
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ا

 

تـــحـــويــــــل املـــوانـــئ إOـــى 

 شركات

تــــحــــــديــــــث حــــوكــــمــــــة قــــطــــــاع املــــوانــــئ 

واملخطط الرئيîـــــــــــíì لالســـــــــــrëاتيجيـــــة 

 .وتحضroه للتحّول إOى شركة

أهمية اســـــــــrëاتيجية للمملكة العربية 

ا-الســــــــــعودية (ترتبط 
ً

 بrsنامج -أيضــــــــــ

تحقيق الرؤيــــــة "االرتقــــــاء بــــــاململكــــــة 

كمركز لوجسíõ عالمí")؛ أثر محتمل 

ا
ً
 .للتخصيص الحق

تحقيق وفورات وعوائــــــد حكوميــــــة 

 .ورفع مستوى الخدمات

تـــخصــــــــــــــيـــص قـــطــــــاع 

اإلنتاج {ي املؤســــســــة 

العامة لتحلية املياه 

 املالحة

تخصيص قطاع اإلنتاج {ي املؤسسة 

العـــــامـــــة لتحليـــــة امليـــــاه املـــــالحـــــة من 

 .رأس الخro تخصيصخالل 

{ي إعــادة تنظيم قطــاع  مهمــةخطوة 

ر و املــيــــــاه وزيــــــادة الــكــفــــــاءة؛ 
ّ
ســــــــــــيــوفــ

 .التخصيص  إيرادات مهمة للحكومة

تحقيق وفورات وعوائــــــد حكوميــــــة 

 .ورفع كفاءة التشغيل

تـــــــــطـــــــــويـــــــــر الـــــــــنـــــــــهـــــــــج 

 ّ
 افالتنظيمí لكشــــــــــــ

 الفرص

©Cدف هذه املبادرة إOى تسهيل عملية 

فـــرص الشــــــــــــــراكــــــة بـــoـــن  اكـــتشــــــــــــــــاف

الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــoـــــــن الـــــــعـــــــام والـــــــخـــــــاص 

وف يتم بيع األصــول. ســ مشــروعاتو 

íاف  إعــــــداد نــــهــــج تــــنــــظــــيــــمــــ
ّ

لــــكشــــــــــــــــ

املحتملة {ي الشراكة بoن  شروعاتامل

الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــoـــــــن الـــــــعـــــــام والـــــــخـــــــاص 

ويمكن  ،بيع األصـــــــــــول  مشـــــــــــروعــاتو 

تصــــــــميم هذا النهج بطريقة تضــــــــمن 

دراســـــــــــة املســـــــــــح  تحّل من خاللها أن 

 ،األولية محل دراسة الجدوى األولية

ّ تم اختيـــــار 
نقيح لت الفرص افكشـــــــــــ

ـــــيــــــة  شــــــــــــــــروعــــــاتوتـــــطـــــويـــــر امل الـــــحــــــال

واملســـــــــــتقبليــــة الíõ تقrëحهــــا اللجــــان 

تحديد أفضــل و  ،والجهاتشــرافية اإل 

 للخصـــــــــــخصــــــــــــة املبــادرات املرشـــــــــــحــة

والشـــــــــــــــراكــــــة بــــoــــن الــــقــــطــــــاع الــــعــــــام 

 والخاص.

تعزيز الفوائـــــد املتوقعـــــة من برنـــــامج 

الـــتـــخصـــــــــــــيـــص، ورفـــع مســـــــــــــتـــويــــــات 

نجــاحــھ، وذلــك من خالل اكتشــــــــــــاف 

فرص جــــديــــدة تســــــــــــــاعــــد {ي تحقيق 

 متطلبات وطموح الrsنامج. 
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ّ
 األثر املتوق

وهــــذا ســـــــــــيوفر األعبــــاء النــــاتجــــة من 

كـــمــــــا  ،دراســــــــــــــــات الـــجــــــدوى األولـــيــــــة

ســــيتضــــمن هذا النهج خطوات أولية 

ة بــــــالـــــتـــــعــــــاون مـــــع الـــــجـــــهــــــات مـــــحــــــدد

بما يســـــاعد  ،الحكومية ذات العالقة

الíõ  شـــــــــــروعـــــات{ي تعزيز قـــــاعـــــدة امل

 سيتم اكتشافها.

بالتعاون مع  ،التخصـــــيص مشـــــروعات، حيث جرى حصـــــر 2020ل الوط≤í مبادرات التخصـــــيص املطروحة اآلن، مبنية عGى برنامج التحوّ  إن مالحظة

 لتأثroها، محددةوفق معايro  ،الجهات ذات العالقة
ً
ومن  ،الجاهزية وحاجة القطاعواملعايro املحددة مثل العاOي،  وتم تحديد املبادرات املحورية نظرا

بما {ي ذلك  ،بالتنســــــــــيق مع الجهات ذات العالقةية و آلية تحديد األول وتوضــــــــــيحكاملة بجميع األصــــــــــول  قائمةوضــــــــــع آلية لحصــــــــــر ســــــــــيتم جهة أخرى، 

 roدفة بالتخصيص.املالقطاعات غC∂س 
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 املخاطر واإلجراءات الالزمة للتخفيف م∑Cا  6
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 الالزمة للتخفيف م∑Cا واإلجراءاتاملخاطر 

 

 

ذه املخاطر، والíõ ينبπي تخفيفها {ي املســــتقبل. ولتخفيف هقد يتعرقل تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية بســــبب العديد من 

مجلس الشـــــــــؤون و  ا من مكتب اإلدارة االســـــــــrëاتيجيةاملخاطر بشـــــــــكل فّعال، ســـــــــيتطلب برنامج التخصـــــــــيص دعًما نشـــــــــطً 

ً وإنفاذ القرارات املتخذة بشــــــــأن الجهات املعنية ، املشــــــــكالتمن حيث ســــــــرعة حّل  ،االقتصــــــــادية والتنمية
ان اللج(: مثال

 برامج تحقيق الرؤية األخرى).و اإلشرافية للتخصيص، 
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 .املستعدة للمشاركة {ي مشروعات التخصيص لكة العربية السعوديةممحدودية السيولة {ي املنظومة املالية للم 1الخطر  رقم

 .مرتفع األثر املحتمل

 الوصف
القطاعoن العام والخاص عGى قدرة واستعداد القطاع الخاص  بoن الشراكة /التخصيص يعتمد نجاح مبادرات 

ر العديد من الفرص االســــــــــــتثمارية، فإن مبادرات إOى ونظًرا  ،لالســــــــــــتثمار فCªا
ّ
أن اململكة العربية الســــــــــــعودية توف

 .التخصيص ومبادرات الشراكة بoن القطاعoن العام والخاص قد تعاني من نقص السيولة

 النوع
 بشــــــكل تؤثر أن يمكن املخاطر فإنّ  اململكة، {ي املالية املنظومة {ي هيكلية æي الســــــيولة ندرة مســــــألة أن وبما: عام

íìøى عرGالرؤية تحقيق برامج ع íõخاصة استثمارات تتطلب ال. 

إجراءات تخفيف 

 املخاطر

نويع من أجل تفتح مبادرات التخصيص/الشراكة بoن القطاعoن العام والخاص عGى األسواق العاملية باستمرار، 

 ً
ما كان ذلك معقوال

ّ
قد تكون جاذبية االســـــتثمار {ي التخصـــــيص/ الشـــــراكة بoن  ،التدفقات الرأســـــمالية الواردة كل

، يمكن االســـــتفادة من األســـــواق الدولية لرأس ولذلك ،القطاعoن العام والخاص أعGى نســـــبًيا {ي الســـــوق الدولية

مبادرات التخصيص/ الشراكة بoن القطاعoن العام والخاص (إذا لزم املال املساهم ورأس املال املقrëض لتمويل 

 .)-األمر، يجب تحديد إجراءات إضافية ملواجهة املخاطر املالية 

درة السيولة تنظيم مراحل أنشطةالنظر {ي 
ُ
ب ن

ُّ
 .التخصيص/ الشراكة بoن القطاعoن الحكومي والخاص لتجن

 

ا ألفضل املمارسات الدول
ً
ية (أي الصفقات القابلة للتمويل املصر{ي) من أجل زيادة مشاركة ضمان التنفيذ وفق

  .الصناديق الدولية (أي الدين واألسهم)

الجهة املســــــــــــــؤولة 

 عن اإلجراء

ســتكون اللجان اإلشــرافية للتخصــيص وفرق العمل مســؤولة عن اتخاذ القرارات االســrëاتيجية لضــمان الجاذبية 

ر املركز الوط≤í و  ،للقطــاع الخــاص
ّ
للتخصــــــــــــيص وبرنــامج تحقيق رؤيــة تطوير القطــاع املــاOي الــدعم من خالل يوف

 .مشاركة أفضل املمارسات واملشورة

 

 íاإلطـــــــــار الـــــــــزمـــــــــ≤ـــــــــ

لــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ هــــــــذه 

 اإلجراءات

 .إجراءات التخصيص: ينبπي تنفيذها عGى أساس كل حالة عGى حدة، تبًعا للجدول الزم≤í لكل مبادرة وسياقها
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 .ظروف السوق التغroّات {ي  2الخطر  رقم 

 .حرج األثر املحتمل

 الوصف
مة عGى إOى افrëاضات قائ ،تستند التقديرات الحالية ألثر التخصيص/ أثر الشراكة بoن القطاعoن العام والخاص

ا، وبالتاOي قد تؤثر عGى نتائج التخصــــــــــــيص/  ،معطيات
ً
قد تكون ظروف الســــــــــــوق {ي وقت الصــــــــــــفقة مختلفة جد

 الشراكة بoن القطاعoن العام والخاص.

ر أن يمكن :عام النوع
ّ
 .الرؤية تحقيق برامج كل عGى عرíìø بشكل الخطر يؤث

إجراءات تخفيف 

 املخاطر

 .تفصيلية من أجل تحديد اسrëاتيجيات التحّوطالتخطيط للعملية {ي وقت مبكر وإجراء دراسات 

ا إOى سيناريوهات الوضع األفضل والوضع األسوأ
ً
 .تحديد نطاقات التقييمات/العوائد املتوقّعة استناد

د إOى املركز الوط≤í للتخصــــــــــــيص ومجلس الشــــــــــــؤون االقتصــــــــــــادية والتنمية بشــــــــــــأن  
ّ
رفع التقارير {ي الوقت املحد

 .وأثرها عGى املبادرات الحالية الíõ يجري تنفيذها ،اتجاهات السوق الرئيسية

ا ألفضـــــل املمارســـــات الدولية (أي صـــــفقات قابلة للتمويل املصـــــر{ي) من أجل زيادة مشـــــاركة 
ً
ضـــــمان التنفيذ وفق

 .الصناديق الدولية (أي الدين واألسهم)

الجهة املســــــــــــــؤولة 

 عن اإلجراء

د اللجان اإلشرافية للتخصيص الخطط والدراسات
ّ
 .ستحد

 .ستجري اللجان اإلشرافية للتخصيص وفرق العمل تحليل الحساسية لقياس األثر

 .سrëفع اللجان اإلشرافية للتخصيص تقارير حول اتجاهات السوق 

 íاإلطـــــــــار الـــــــــزمـــــــــ≤ـــــــــ

لــــــــتــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ هــــــــذه 

 اإلجراءات

 .ينبπي تنفيذ اإلجراءات عGى أساس كل حالة عGى حدة، تبًعا للجدول الزم≤í لكل مبادرة وسياقها
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