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الـتـــخــــصيـــص

«ســـنعمل علـــى بنـــاء اقتصـــاد متيـــن مبنـــي علـــى
أســـس قوية تـــؤدي إلى تنـــوع ومضاعفـــة مصادر
الدخل»

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-

«اقتصـــاد المملكـــة يمتلـــك قـــدرات اســـتثمارية
قويـــة وبإمكانه االعتماد على التنـــوع االقتصادي
مـــن مصـــادر الدخل»
صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-
ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

مقدمة

مقدمة:
وصف برنامج التخصيص
يع ــزز برنام ــج التخصي ــص دور القطاع الخاص ف ــي تقديم الخدم ــات وإتاحة األص ــول الحكومية أمامه،
يحس ــن ج ــودة الخدمات بش ــكل ع ــام ويقل ــل تكاليفها عل ــى الحكوم ــة ،وذلك من خ ــال إعادة
مم ــا ّ
تركي ــز جه ــود الحكوم ــة عل ــى ال ــدور التش ــريعي والتنظيم ــي المن ــاط به ــا والمتواف ــق مع توج ــه رؤية
المملكة  ،2030كما يس ــهم برنامج التخصيص في تعزيز جذب المس ــتثمر المحلي واألجنبي المباش ــر،
وتحس ــين ميزان المدفوعات.
ويعن ــى مفه ــوم التخصي ــص بنقل ملكية األصول م ــن الحكومة إلى القطاع الخاص ،أو إس ــناد تقديم
خدم ــات حكومي ــة معين ــة إل ــى القط ــاع الخ ــاص ،ويش ــمل ذلك عق ــود بيع األص ــول بش ــكل كامل أو
ـكاال متعددة (مثل:
جزئ ــي ،وعقود الش ــراكة بي ــن القطاعين العام والخ ــاص ،والتي يمكن أن تأخذ أش ـ ً
العق ــود الت ــي تتضم ــن قي ــام جه ــة م ــن القط ــاع الخ ــاص ببن ــاء أصل معي ــن وتش ــغيله ،ونق ــل حقوق
الملكي ــة فيه إل ــى الحكومة).

ويشمل نطاق برنامج التخصيص:
 )1الركيزة األولى :تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة
 )2الركيزة الثانية :دعم المساهمة في التنمية االقتصادية
 )3ممكن رئيسي :تمكين منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتعم ــل منظوم ــة التخصيص على  16قطاعاً مس ــتهدفاً بالتخصيص وأكثر م ــن  160مبادرة حيث تم
إطالق  32منها وترس ــية  16مبادرة.
وق ــد حقق ــت منظوم ــة التخصي ــص خ ــال الع ــام 2019م 12.68 ،مليار ري ــال قيمة االس ــتثمارات من
عملي ــات الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام و الخ ــاص و 470مليون ريال م ــن عوائد بي ــع األصول .وفي
الع ــام 2020م ،ت ــم تحقي ــق  13.46ملي ــار ري ــال مثل ــت قيمة االس ــتثمارات م ــن عمليات الش ــراكة بين
القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص و 2.75ملي ــار ري ــال عوائد م ــن عمليات بي ــع األصول.
وحقق ــت المب ــادرات المنج ــزة ف ــي منظوم ــة التخصيص إجمال ــي مياه معالج ــة يومياً بأكث ــر من 1.12
ملي ــون مت ــر مكع ــب وإجمال ــي إنت ــاج مياه مح ــاة يومياً بأكث ــر من  2.1ملي ــون متر مكع ــب باإلضافة
إل ــى إنش ــاء  60مدرس ــة لجمي ــع المراح ــل ف ــي مدينتي مك ــة المكرمة وج ــدة ،تخدم  50أل ــف طالب.
وتطوي ــر وتش ــغيل محط ــات الحاوي ــات بمين ــاء الملك عبد العزي ــز بالدم ــام ورفع الطاقة االس ــتيعابية
لمحط ــات الحاوي ــات بأكث ــر من  %120لتص ــل إلى  7.5مليون حاوية ،وبميناء جدة اإلس ــامي تم رفع
الطاق ــة االس ــتيعابية لمحط ــات الحاوي ــات بالمين ــاء بمع ــدل  %70لتصل ع ــدد الحاويات س ــنوياً ألكثر
م ــن  13ملي ــون حاوي ــة باإلضاف ــة إلى زي ــادة عدد مراك ــز خدمات الغس ــيل الكلوي إل ــى  63مركزاً في
مختل ــف م ــدن وق ــرى المملكة والت ــي تقدم خدماته ــا ألكثر من  7000مس ــتفيد.
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الحوكمة
تت ـ ّـم إدارة برنام ــج التخصي ــص م ــن خ ــال هي ــكل حوكم ــة متين صدر بش ــأنه ع ــدداً من ق ــررات مجلس
ال ــوزراء وأدوات نظامي ــة أخ ــرى ،وتراع ــي ه ــذه الهيكل ــة الممارس ــات الدولي ــة التي تم دراس ــتها خالل
تصمي ــم الحوكمة.

نـ ـب ــذة
تـــاريـخــيــــةلمالية

 )1اللجنة االستراتيجية:

ه ــي لجن ــة منبثق ــة م ــن مجل ــس الش ــؤون االقتصادي ــة والتنمي ــة وتق ــدم الدع ــم االس ــتراتيجي إل ــى
مجل ــس الش ــؤون االقتصادي ــة والتنمية ،بما في ذلك المقترحات بش ــأن صياغة اس ــتراتيجيات تحقيق
رؤي ــة المملك ــة  2030وتحويله ــا إل ــى برام ــج تنفيذية واإلش ــراف عل ــى تنفيذها.

 )2لجنة برنامج التخصيص:
لجن ــة يت ــم تعيينه ــا م ــن قب ــل مجل ــس الش ــؤون االقتصادي ــة والتنمي ــة ،تض ــم ممثلي ــن م ــن الجه ــات
ذات العالق ــة بنط ــاق عم ــل برنام ــج التخصيص .وهي مس ــؤولة ع ــن إدارة عملية التخطي ــط للبرنامج،
واإلش ــراف عل ــى التنفي ــذ وضم ــان تحقي ــق النتائ ــج والمس ــتهدفات المعتم ــدة للبرنامج.

 )3مكتب برنامج التخصيص:
يعتب ــر ال ــذراع التنفيذي للجنة البرنامج .ويتولى مس ــؤولية إعداد ومتابعة خط ــة البرنامج التي تتضمن
المب ــادرات والمؤش ــرات والمس ــتهدفات واإلط ــار الزمن ــي ،كم ــا يرف ــع بتوصي ــات الميزاني ــة التقديري ــة
للمب ــادرات والميزاني ــة اإلجمالي ــة للبرنام ــج للجن ــة البرنام ــج ،ويتولى تنس ــيق وإعداد وتنفي ــذ مبادرات
البرنام ــج ومتابعته ــا ودع ــم اإلنج ــاز ،وقي ــادة جه ــود إدارة التغيي ــر ،وتصعيد المش ــكالت الت ــي ال يتم
التوص ــل لحل ــول له ــا ،وإع ــداد ورف ــع التقاري ــر الدوري ــة للجن ــة حول تق ــدم البرنام ــج وحول تقدم س ــير
العمل.

 )4اللجان اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وفرق العمل:
كل قطاع ،كما تش ــمل مس ــؤوليات
ه ــي المس ــؤولة ع ــن اإلش ــراف عل ــى التخصي ــص وتنفيذه ف ــي ّ
اللج ــان تطوير اس ــتراتيجية تخصيص القطاع بما يتماش ــى م ــع المبادئ التوجيهي ــة وأهداف منظومة
التخصي ــص والمركز الوطني للتخصيص ،وتقديمها لمجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص للموافقة
عليه ــا ،كم ــا تتضم ــن المس ــؤوليات تمکین الجاهزية (مث ــل :إجراء تقييم ــات الجاهزية الفني ــة ،والمالية،
والقانوني ــة ،وتحدي ــد الفج ــوات ،وتطوير خط ــط الجاهزية ،وضم ــان تنفيذها ،والس ــعي للحصول على
الموافق ــات عل ــى التغيي ــرات التنظيمية المحددة بالقطاع) .وتش ــمل المس ــؤوليات كذلك اإلش ــراف
عل ــى تنفي ــذ المب ــادرات (مث ــل :الموافقة على نم ــاذج التخصيص الت ــي وضعتها ف ــرق العمل ،وضمان
مواءمته ــا م ــع االس ــتراتيجية الوطني ــة والمعايي ــر واألنظم ــة ،والوص ــول إل ــى المس ــتثمرين ،وإج ــراء
المفاوض ــات ،وتوقي ــع العق ــود ،وإدارة تنفي ــذ ف ــرص التخصي ــص ،وإع ــداد التقاري ــر الدوري ــة وتوجيهها
لمجلس الش ــؤون االقتصادي ــة والتنمية).
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 )5المركز الوطني للتخصيص:
ه ــو ُم َمكِّ ــن وداع ــم للتخصي ــص لكافة القطاع ــات الحكومي ــة ،ويدعم اللج ــان اإلش ــرافية للتخصيص
وف ــرق العم ــل ف ــي تنفيذ جه ــود التخصيص من خالل تقدي ــم الخبرات في إجراءات العمل والمس ــائل
القانوني ــة والرقابي ــة والفني ــة .وتش ــمل مس ــؤوليات المرك ــز صن ــع السياس ــات من خ ــال تطوير األطر
التنظيمي ــة العامة ،ووضع قواعد وإجراءات اللجان اإلش ــرافية للتخصي ــص ،ومراجعة اإلطار التنظيمي
للقط ــاع .كم ــا تتضم ــن مس ــؤوليات المرك ــز تطوي ــر أط ــر التخصي ــص وتطوي ــر المب ــادئ التوجيهي ــة
والمعايي ــر المرتبط ــة بتخصيص القطاع ،لتحقيق أهداف التخصيص على مس ــتوى المملكة .وتش ــمل
المس ــؤوليات أيض ــا مراقبة وإع ــداد التقارير ،وذلك من خ ــال مراجعة اس ــتراتيجيات تخصيص القطاع،
وضم ــان مواءمته ــا م ــع المب ــادئ التوجيهية والمعايي ــر المرتبط ــة بتخصيص القط ــاع ،ومراجعة فرص
التخصي ــص والش ــراكة والتحق ــق م ــن صحتها ،ومراجع ــة خطط الجاهزي ــة ومتابعة تنفيذه ــا ،ومراجعة
التحلي ــات الفني ــة والمالي ــة والقانوني ــة في مرحل ــة تنفيذ المعام ــات ،ومتابعة مدى التق ــدم المحرز
ف ــي التنفي ــذ ،والتصعي ــد لمجلس الش ــؤون االقتصادي ــة والتنمية ،إن دع ــت الحاجة.

نـ ـب ــذة
تـــاريـخــيــــةلمالية

 )6الجهات الداعمة:
ه ــي ع ــدد من األجهزة الت ــي تقدم الدعم النوعي لمكاتب البرامج حس ــب اختصاصاته ــا؛ أثناء مرحلتي
تخطيط وتنفيذ المبادرات ،وتش ــمل الجهات الداعمة الرئيس ــية كل من :وزارة المالية ،وزارة االقتصاد
والتخطي ــط ،وزارة الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة االجتماعي ــة ،وزارة االس ــتثمار ،هيئ ــة المحت ــوى المحلي
والمش ــتريات الحكومي ــة ،هيئة كف ــاءة اإلنفاق والمش ــروعات الحكومية ،المركز الوطن ــي لقياس أداء
األجه ــزة العام ــة «أداء» ،مرك ــز تنمية اإلي ــرادات غير النفطية ،وح ــدة التحول الرقم ــي ،وحدة اإلعالم
والتواصل المؤسس ــي ،فري ــق العمل الدائم.

وال يشمل نطاق برنامج التخصيص األنشطة التالية ،حيث تغطيها مؤسسات أخرى:
• تطوي ــر وتنظي ــم مب ــادرات القط ــاع الخ ــاص التقليدي ــة م ــع القط ــاع العام ،ويش ــمل ذل ــك األنظمة
واإلج ــراءات القانوني ــة والنظامي ــة للعم ــل مع القطاع الخ ــاص خارج مظلة «التخصي ــص» و «مبادرات
مش ــاركة القط ــاع الخاص».
• التعام ــل م ــع األص ــول العقاري ــة الس ــكنية المتاح ــة الس ــتخدام القطاع الخ ــاص من قب ــل المقاولين
والمطوري ــن العقاريي ــن ،حي ــث تت ــم تغطيتها م ــن قبل برنامج اإلس ــكان.
ّ
• المبادرات االستثمارية لصندوق االستثمارات العامة.
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مجلس الوزراء
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
اللجنة االستراتيجية
لجنة برنامج
التخصيص
مكتب برنامج
التخصيص
الجهات التنفيذية

اللجان اإلشرافية للتخصيص
(يرأسها الوزير المعني في القطاع)
فريق العمل

مجلس إدارة المركز
الوطني للتخصيص
المركز الوطني
للتخصيص

الجهة

ح ــددت رؤي ــة المملك ــة  2030س ــتة وتس ــعين هدف ــاً اس ــتراتيجياً تنبث ــق م ــن الركائ ــز الث ــاث (مجتمع
حي ــوي ،اقتص ــاد مزده ــر ،وط ــن طم ــوح) ،وم ــن بين ه ــذه األه ــداف ،هدفان مس ــتمدان م ــن الركيزة
الثاني ــة للرؤي ــة « -اقتص ــاد مزده ــر» ،والل ــذان يرتبط ــان مباش ــرة ببرنام ــج التخصي ــص ،وهما:
 3.1.2إتاحة األصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
محددة.
 3.1.3تخصيص خدمات حكومية
ّ
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أهداف المستوى الثالث
ذات العالقة غير المباشرة

أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة
يدع ــم برنام ــج التخصيص أيضاً اثني عش ــر هدفاً غير مباش ــر ،وت ـ ّـم وضع قائمة نهائي ــة بهذه األهداف
ـتنادا إلى نطاق مبادرات برنامج التخصيص ،لتش ــمل تلك التي س ــتتأثر بمبادرات برنامج التخصيص.
اس ـ ً

برنامج
االستدامة المالية

 2.1.1تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.

 2.1.2تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية (جودة النتائج والخبرات والتكلفة).
المقدمة في المدن السعودية.
 2.3.1االرتقاء بجودة الخدمات
ّ
متقدمة.
 3.1.4تطوير سوق مالية
ّ
 3.1.6جذب االستثمار األجنبي المباشر.
 3.5.1إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.
 4.3.2زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد.
 5.1.1تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة اإلنفاق الحكومي.
 5.1.2تنوي ــع اإلي ــرادات الحكومي ــة -تعظي ــم اإلي ــرادات م ــن األص ــول الحكومي ــة المملوك ــة للدولة
(مث ــل الش ــركات).
 5.2.1تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية.
 5.2.2تحسين أداء الجهات الحكومية.
 5.2.5االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

10

تطلعات برنامج التخصيص
في رؤية المملكة 2030

يس ــعى برنام ــج التخصي ــص إلى التمكين من تحس ــين كف ــاءة أصول وخدمات القط ــاع العام من خالل
رف ــع جودة هذه األصول والخدم ــات والعمليات واإلدارة.
العم ــل عل ــى زي ــادة مس ــاهمة القط ــاع
الخ ــاص المحل ــي واألجنب ــي ف ــي النات ــج المحل ــي
اإلجمال ــي للمملكة العربية الس ــعودية من %40
إل ــى أكث ــر م ــن  %65بحل ــول ع ــام 2030م

تحري ــر األص ــول المملوك ــة
للدول ــة أم ــام القط ــاع الخ ــاص

الرف ــع م ــن مس ــتوى ج ــودة الخدم ــات
وجعله ــا أكث ــر ش ــمولية

رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي
و تحقي ــق أفض ــل عا ئد منه

ويه ــدف برنام ــج التخصي ــص إل ــى تعزي ــز دور القط ــاع الخ ــاص ف ــي تقدي ــم الخدم ــات وإدارة األص ــول
الحكومي ــة ،وذلـــك مـــن أجل:
	•تحس ــين ج ــودة الخدم ــات لقطاع ــات مث ــل :الصح ــة والتعلي ــم والش ــؤون البلدي ــة وغيره ــا
من القطاعات.
	•خفض التكاليف من خالل االستفادة من خبرة القطاع الخاص.
	•إعادة تركيز جهود الحكومة على أدوارها التشريعية والتنظيمية.
	•خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة.
ويتطلّ ــع برنام ــج التخصي ــص إل ــى أن يصب ــح أح ــد الدواف ــع لزيادة مس ــاهمة القط ــاع الخ ــاص المحلي
واألجنب ــي ف ــي النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي للمملكة .وسيوس ــع برنام ــج التخصيص جه ــوده المبذولة
ف ــي العم ــل م ــع القط ــاع الخ ــاص لتحقيق نم ــو اقتص ــادي أكبر ف ــي المملكة.
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س ــيعمل البرنام ــج عل ــى تحقي ــق خي ــارات إش ــراك الحكوم ــة للقط ــاع الخاص ورف ــع جودة وش ــمولية
فع ــال ف ــي تحقيق أه ــداف رؤي ــة المملك ــة  ،2030وذلك من
الخدم ــات المقدم ــة ،ليش ــارك بش ــكل ّ
خ ــال إتاح ــة األص ــول المملوك ــة للدول ــة أم ــام القط ــاع الخ ــاص بالش ــكل الذي يع ــود بالفائ ــدة على
إي ــرادات الدول ــة وكذلك على االقتصاد المحلي .وعالوة على ذلك ،س ــيكون للتخصيص أثر اجتماعي
واقتص ــادي إيجاب ــي عل ــى المملك ــة ،وسيس ــاعد إش ــراك القط ــاع الخ ــاص ف ــي المش ــاركة والتنفي ــذ
تقدمها الحكومة حت ــى اآلن ،على خفض التكاليف
وتوفي ــر الخدمات العامة المس ــتهدفة التي كانت ّ
وتحس ــين ج ــودة الخدم ــات وتحقيق اآلث ــار االقتصادي ــة على صعي ــد القطاعين الع ــام والخاص.
وس ــيعمل برنام ــج التخصي ــص على تحقي ــق ذلك من خ ــال إيجاد وتطوي ــر بيئة تدعم تنفي ــذ مبادرات
التخصيص بنجاح وكفاءة عالية .كما س ــيركز البرنامج على المش ــروعات التي تلبي االحتياجات العامة،
وتأخ ــذ ف ــي عي ــن االعتبار القيم ــة مقابل الم ــال ( ،)Value for Moneyوترفع من مس ــتوى ش ــفافية
ونزاه ــة إج ــراءات ط ــرح المش ــاريع وتبن ــي معايير محددة للدراس ــات األساس ــية لهذه المب ــادرات ،وأن
تمتثل هذه المش ــروعات لمعايير وسياس ــات وحوكمة التخصيص ،وال يتحقق نجاح برنامج التخصيص
إال عندم ــا يع ــزز معامالت الش ــراكة بين القطاعي ــن العام والخاص.

13

طموحات برنامج
التخصيص بحلول
العام 2025م

يطمـــح برنامـــج التخصيـــص إلـــى المســـاهمة فـــي تحقيـــق عـــدد مـــن النجاحـــات بحلـــول العام
2025م.
تحقي ــق م ــا يق ــارب  14ملي ــار ري ــال
س ــعودي كقيم ــة مالي ــة لكف ــاءة اإلنف ــاق
الحكوم ــي م ــن خ ــال عملي ــات الش ــراكة.

تحقي ــق إي ــرادات حكومي ــة
(إيرادات غي ــر النفطية) بقيمة تقارب
 143ملي ــار ري ــال س ــعودي.

المساهمة بتوفير فرص عمل وظيفية جديدة في القطاع الخاص.

مستهدفات ومؤشرات منظومة التخصيص:

المؤشر

الوصف

إجمالي قيمة العوائد
الناتجة عن عمليات
الشراكة وبيع األصول

يقيس هذا المؤش ــر إجمالي اإليرادات م ــن بيع األصول (إيراد لمرة
واح ــدة) واإلي ــرادات غي ــر النفطي ــة الناتج ــة ع ــن عمليات الش ــراكة
حس ــب التدفق ــات النقدي ــة الس ــنوية الفعلي ــة وحس ــب الحوكم ــة
المعتم ــدة للتخصيص.

إجمالي قيمة
االستثمارات من عمليات
الشراكة بين القطاعين
العام والخاص

يقي ــس ه ــذا المؤش ــر إجمال ــي قيمة االس ــتثمارات الرأس ــمالية من
عملي ــات الش ــراكة بين القطاعي ــن العام والخاص حس ــب الحوكمة
المعتم ــدة للتخصيص.

القيمة المالية لكفاءة
اإلنفاق الحكومي من
خالل عمليات الشراكة

يقي ــس ه ــذا المؤش ــر القيم ــة المالي ــة لكف ــاءة اإلنف ــاق الحكومي
الناتج ــة م ــن عمليات الش ــراكة بين القطاعين الع ــام والخاص خالل
فت ــرة المب ــادرة ع ــن طري ــق احتس ــاب الف ــرق ف ــي القيم ــة مقاب ــل
الم ــال (.)Value for Money

عدد األصول الحكومية
التي تم تخصيصها

يقي ــس ه ــذا المؤش ــر إجمال ــي ع ــدد األص ــول الحكومي ــة الت ــي تم
تخصيصه ــا (نق ــل الملكي ــة إل ــى القط ــاع الخاص).

العدد اإلجمالي لعقود
الشراكة ما بين القطاعين
العام والخاص

يقيس هذا المؤش ــر إجمالي عدد عقود الش ــراكات بين القطاعين
الع ــام والخ ــاص الجدي ــدة الت ــي ت ــم منحه ــا حس ــب الحوكم ــة
المعتم ــدة للتخصي ــص.
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المؤشر

المستهدفات (تراكمي)
الوحدة

2024 2023 2022 2021 2020

2025

إجمالي قيمة العوائد الناتجة عن
عمليات الشراكة وبيع األصول

مليار ريال

3.7

20.3

48.7

97.3

108

143.7

إجمالي قيمة االستثمارات من
عمليات الشراكة بين القطاع
العام والخاص

مليار ريال

19.5

31.6

47

55.3

60.1

62.3

القيمة المالية لكفاءة اإلنفاق
الحكومي من خالل عمليات
الشراكة

مليار ريال

4.8

8.9

10.8

12.3

13.7

14

عدد األصول الحكومية التي تم
تخصيصها

عدد

3

7

16

23

24

26

العدد اإلجمالي لعقود الشراكة
ما بين القطاع العام والخاص

عدد

14

29

48

55

60

64
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الجهود
الحـــاليــــة

الجهود الحالية
	•ب ــدء العم ــل عل ــى ع ــدد م ــن المب ــادرات ضمن خط ــة برنام ــج التخصي ــص الحالي ــة ،وتش ــمل هذه
المب ــادرات طريقت ــان للتخصي ــص (بي ــع األص ــول ،والش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص في
تقدي ــم الخدم ــات) .وعل ــى الرغ ــم م ــن أن العملي ــة يمكن أن تكون واس ــعة النط ــاق ،فقد نجحت
منظوم ــة التخصي ــص ف ــي إغالق مب ــادرات الش ــراكة وبي ــع األصول.
	•الب ــدء بوض ــع خط ــة عم ــل لتطوي ــر اس ــتراتيجيات التخصي ــص القطاعي ــة حي ــث ت ــم الب ــدء بتطوي ــر
اس ــتراتيجيات التخصي ــص وس ــيتم االنته ــاء منه ــا خ ــال الع ــام2021م.
	•ص ــدور موافق ــة مجل ــس ال ــوزراء على نظ ــام التخصيص بحس ــب قرار مجل ــس الوزراء رق ــم ()436
وتاري ــخ  1442/8/3هـ ــ ،وال ــذي يه ــدف الى تعزيز الش ــراكة بي ــن القطاعين الع ــام والخاص ونقل
ملكي ــة األص ــول الحكومي ــة وتحري ــر األص ــول المملوك ــة للدولة أم ــام القطاع الخ ــاص وتخصيص
خدم ــات حكومي ــة مح ـ ّـددة ،والتوس ــع في مش ــاركة القطاع الخاص ف ــي مبادرات البني ــة التحتية
والخدم ــات العام ــة المقدم ــة للمواطني ــن والمقيمي ــن .كم ــا يهدف نظ ــام التخصي ــص إلى خلق
بيئ ــة تس ــمح برف ــع حج ــم ومس ــتوى الخدم ــات المقدم ــة للمواط ــن والمقي ــم ،ووض ــع المرون ــة
ويعزز
الالزم ــة ف ــي البيئ ــة التنظيمي ــة واالس ــتثمارية لمب ــادرات التخصي ــص بالمملك ــة بم ــا يدع ــم ٌ
ومحفزة لالس ــتثمار على المدى
تنفي ــذ تل ــك المب ــادرات ضم ــن بيئة تنظيمية واس ــتثمارية جاذب ــة ٌ
القصي ــر والطويل .وس ــيعمل نظام التخصيص على تعزيز مش ــاركة القط ــاع الخاص في االقتصاد
المتعلقة بمب ــادرات التخصيص
وإتاح ــة الف ــرص االس ــتثمارية أمامه من خ ــال تنظي ــم اإلج ــراءات ٌ
وتس ــهيل تقدي ــم تل ــك الف ــرص للقطاع الخاص بش ــكل ش ــفاف وعادل يضم ــن نزاه ــة اإلجراءات
المرتبط ــة بالعق ــود ،ويرف ــع مس ــتوى ش ــمولية وج ــودة الخدمات وكف ــاءة األص ــول ذات الصلة
بمب ــادرات التخصيص ،ويحس ــن مس ــتوى إدارتها.
	•س ــيواصل برنام ــج التخصيص جه ــوده في تمكين وتحس ــين نتائج منظومة التخصيص والش ــراكة
بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص م ــن خ ــال عمل ــه م ــع المرك ــز الوطن ــي للتخصي ــص كداع ــم
للقطاع ــات المس ــتهدفة بالتخصي ــص عب ــر تطوي ــر اس ــتراتيجيات تل ــك القطاعات ودع ــم عمليات
التنفي ــذ .وتش ــمل محفظ ــة مب ــادرات التخصيص  16قطاعاً  ،ونظ ــراً لطبيعة عملي ــات التخصيص،
يت ــم التع ــرف عل ــى ف ــرص التخصي ــص ف ــي قطاعات مختلفة بش ــكل مس ــتمر.
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استراتيجية
برنامج التخصيص

استراتيجية برنامج التخصيص
أ .الركائز االستراتيجية
بع ــد التع ــرف على طموح ــات برنام ــج التخصيص ،وتحديات ــه الرئيس ــية ،والجهود الحالية ،ت ــم التوصل
إل ــى أن ركائز اس ــتراتيجية برنام ــج التخصيص يمكن حصرها في ركيزتين اثنتين وممكن أساس ــي وحيد،
وتتمث ــل الركائ ــز االس ــتراتيجية بتعزي ــز جودة وكفاءة الخدم ــات العامة باإلضافة إلى دعم المس ــاهمة
ف ــي التنمي ــة االقتصادية .ويتم تمكين تحقيق الركائز من خالل تمكين منظومة التخصيص والش ــراكة
بين القطاعي ــن العام والخاص.

الركيزة األولى :تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة
من خالل إقامة ش ــراكات مع القطاع الخاص والس ــعي إلى تقديم خدمات حكومية ذات جودة
وكف ــاءة عالي ــة ،مث ــل مب ــادرات الرعاي ــة الصحية األولي ــة والرعاي ــة الممتدة ،وتحس ــين الخدمات
المقدم ــة ف ــي األش ــعة ،وزيادة س ــعة المختب ــرات ،وتوفي ــر خدمة غس ــيل الكلى للمس ــتفيدين
منها ف ــي المملكة العربية الس ــعودية.

الركيزة الثانية :دعم المساهمة في التنمية االقتصادية
تُ رك ــز ه ــذه الركيزة على توقي ــع االتفاقيات مع القط ــاع الخاص بهدف تعزي ــز وتطوير االقتصاد،
ويش ــمل ذل ــك توقي ــع العقود لزيادة االس ــتثمارات أو تنوي ــع مصادر الدخ ــل أو تخفيض التكلفة
التش ــغيلية؛ مث ــل بن ــاء محطة الش ــحن الثانية في مطار المل ــك خالد الدولي بالري ــاض ،وكما هو
الح ــال أيضاً ف ــي تخصيص ش ــركات مطاحن الدقيق.
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ب .الممكنات:
تمكين منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص
ُيعـــد هـــذا الممكن أساســـي لتحقيق طموحات برنامـــج التخصيص ومواجهـــة التحديات ،وعليه
فـــإن تصميمهـــا بمـــا يالئـــم البيئة المحليـــة وبطريقة تعالـــج التحديـــات مهم جداً  ،لـــذا فقد تم
تصميمهـــا وفق االعتبـــارات اآلتية:
	•وجود مؤسسات تركز على تحفيز التخصيص ومراقبته.
موحدة على المبادرات في جميع القطاعات.
	•أهمية توفير نظرة
ّ
اختي ــار نموذج مؤسس ــاتي يتناس ــب م ــع طبيعة البيئ ــة والتحديات .ويمكن اس ــتخالص إنج ــازات هذه
الركي ــزة من ثالث مجاالت رئيس ــية:

 .1تطوير األطر التشريعية العامة:
مم ــا س ــيمكن عملي ــات التخصي ــص وحوكمته ــا ،وذل ــك م ــن خ ــال وضع إج ــراءات واضح ــة ومحددة
تعم ــل عل ــى رفع مس ــتوى مضامي ــن التحضير لعملي ــات التخصي ــص وتنفيذها وكذلك رفع مس ــتوى
االلت ــزام باألطر التش ــريعية ،كما س ــيقوم هذا الجانب بوض ــع إجراءات موحدة ومح ــددة لعملية طرح
مب ــادرات التخصي ــص ،وهذا س ــيرفع من مس ــتوى حوكم ــة العمليات ،كم ــا يتضمن قواع ــد بناء فرق
عم ــل وتعيي ــن االستش ــاريين والتواص ــل مع القط ــاع الخاص ،وبذلك سيس ــاعد ه ــذا الجانب في حل
ج ــزء م ــن التحدي ــات الرئيس ــية بما يضم ــن تحقيق الطموحات المنش ــودة ،ورفع مس ــتوى الش ــفافية
والنزاه ــة ف ــي عملي ــات التخصي ــص .باإلضاف ــة إل ــى مراجعة أح ــكام عدد م ــن األنظم ــة والتنظيمات
واللوائ ــح الت ــي تتقاط ــع م ــع التخصي ــص ،وتحليله ــا بم ــا يس ــمح بالتع ــرف عل ــى الفج ــوات والعوائق
التش ــريعية الت ــي ق ــد ترد في تلك األنظم ــة والتنظيمات واللوائح ،ومن ثم اقت ــراح حلول لها والعمل
عل ــى معالجته ــا ،وهذا س ــيمكن عملي ــات التخصيص ويضم ــن جذبها للمس ــتثمرين ،بما يع ــزز مصالح
الحكوم ــة ورفع مس ــتوى تحقي ــق الفوائد المرج ــوة من عملي ــات التخصيص.

 .2تمكين المركز الوطني للتخصيص:
يعم ــل المرك ــز الوطن ــي للتخصي ــص عل ــى وض ــع أو اقت ــراح األط ــر التي تعم ــل على تمكي ــن وحوكمة
عملي ــات التخصي ــص ،كم ــا س ــيعمل المركز عل ــى ضمان إتم ــام عمليات التحضي ــر والتنفي ــذ وفق أطر
الحوكم ــة المعتم ــدة ،وكذل ــك س ــيعمل على وضع ممكنات ف ــي المنظومة بما يس ــاعد على تنفيذ
عملي ــات التخصي ــص وفق ــاً لم ــا ه ــو مقرر له ــا ،وبم ــا يرفع من مس ــتوى كف ــاءة المنظوم ــة ويضمن
قي ــام المرك ــز ب ــدوره في عمليات التخصيص واالس ــتفادة القصوى لصالح المنظوم ــة من خبراته في
التخصيص.
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 .3تطوير استراتيجيات التخصيص ومؤشراتها وآليات تحفيز التخصيص:
بع ــد تفعي ــل اللجن ــة اإلش ــرافية المعني ــة بالقط ــاع ،والت ــي س ــتقوم بالعمل عل ــى تطوير اس ــتراتيجية
التخصي ــص ف ــي القط ــاع وفق المس ــتهدفات المح ــددة له م ــع مراعاة أفض ــل الممارس ــات الدولية
والظ ــروف الخاص ــة بالقطاع ــات ف ــي المملكة ،بم ــا يتوافق مع اإلج ــراءات النظامية ،ومن ثم س ــيتم
العم ــل عل ــى وض ــع مؤش ــرات ومعايي ــر للتخصي ــص ف ــي ذل ــك القط ــاع ،ووض ــع عناص ــر ف ــي البيئ ــة
المحيط ــة بمب ــادرات التخصي ــص بم ــا يحف ــز المعنيين عل ــى التخصيص.
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االعتبارات
االستراتيجية

س ــيتم دعم برنامج التخصيص ومراقبته ومعالجته من خالل افتراضات اس ــتراتيجية محددة ،وس ــيتم
اس ــتخدام تل ــك االفتراض ــات ف ــي تصميم خطة إنج ــاز قابل ــة للتنفيذ ،وقد ح ــددت الخط ــة التنفيذية
لبرنام ــج التخصي ــص افتراضاتها االس ــتراتيجية كعوام ــل بالغة األهمية والتي قد ي ــؤدي عدم تحققها
إل ــى إنه ــاء المب ــادرة أو حدوث تغيير جوه ــري عليها ،وأما البيئ ــة المحددة لتصنيف تل ــك االفتراضات
فهي :
	•األهداف االستراتيجية.
	•محركات السوق والقطاع الخاص.
	•مساهمة القطاع الخاص في تفعيل القدرات واإلمكانات.
	•األطر القانونية والتنظيمية.
ولضم ــان دعم أي افتراضات اس ــتراتيجية مح ــددة ومراقبتها ومعالجتها ،تعد الخط ــة التنفيذية هذه
االفتراض ــات م ــن مخاط ــر برنام ــج التخصي ــص ،وذل ــك لتقلي ــل أو إزال ــة أي مش ــكلة محتملة قد تنش ــأ
وتؤث ــر على الخط ــة التنفيذية.
وتجم ــع المصفوف ــة أدن ــاه بي ــن عوام ــل النجاح الحاس ــمة ومح ــددات المخاط ــر لضمان ع ــدم القيام
فق ــط بمعالج ــة المخاطر االس ــتراتيجية لبرنامج التخصيص ،بل أيضاً للنظر في العوامل التي س ــتؤدي
إل ــى الخطة التنفيذي ــة الناجحة.
عوامل حاسمة
لنجاح التنفيذ

األهداف
االستراتيجية
محركات
السوق
والقطاع الخاص

احتمالية تصنيفها
كخطر للبرنامج

االفتراضات
األساسية

.1ستظل أهداف برنامج التخصيص دون تغيير.
 .2ضم ــان المس ــتوى األمث ــل م ــن الس ــيولة المالية
ف ــي الس ــوق والنظ ــام المال ــي الوطني.
 .3ضم ــان اس ــتقرار الس ــوق المحل ــي م ــن خ ــال
سياس ــات اس ــتثمار القط ــاع الخ ــاص.
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عوامل حاسمة
لنجاح التنفيذ

مساهمة
القطاع الخاص
في تفعيل
القدرات
واإلمكانات

األطر القانونية
والتنظيمية

احتمالية تصنيفها
كخطر للبرنامج

االفتراضات
األساسية

 .4تفعي ــل اللج ــان اإلش ــرافية للتخصي ــص وف ــرق
عمله ــا.
 .5بن ــاء المواه ــب والق ــدرات الفني ــة والمه ــارات
الخاص ــة بمس ــاهمة القط ــاع الخ ــاص.
 .6وضع وإعداد أو تحديث اس ــتراتيجيات مس ــاهمة
القطاع الخ ــاص لكل قطاع.
 .7تصمي ــم وإع ــداد أط ــر الحوكم ــة الخاص ــة بالمركز
الوطن ــي للتخصي ــص ونموذجه ــا التش ــغيلي أو
تفعيله ــا.
 .8وض ــع وإع ــداد أو تعدي ــل اإلط ــار التنظيم ــي
الوطن ــي للش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص.
 .9وض ــع اللوائح التنظيمية للش ــراكة بين القطاعين
الع ــام والخاص وإعداده ــا أو تعديلها لكل قطاع.
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أبرز انجازات
منظومة التخصيص

أبرز انجازات منظومة التخصيص
اللجان اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وفرق العمل:
من ــذ ص ــدور ق ــرار مجلس ال ــوزراء رق ــم ( )665والمعدل بق ــرار رقم  55تم تأس ــيس  16لجنة إش ــرافية
للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ،وتتكون كل لجنة من عضوين وهم معالي وزير القطاع المعني
رئيس ــاً ومعال ــي وزي ــر المالي ــة عض ــواً .وتتولى اللجان اإلش ــرافية اإلش ــراف عل ــى إدارة وهيكلة وطرح
المب ــادرات المرتبط ــة باألصول الحكومية أو الخدمات المراد تخصيصها وإتاحتها أمام القطاع الخاص.
أكث ــر م ــن  160مبادرة تعمل عليها اللجان اإلش ــرافية للقطاعات المس ــتهدفة بالتخصيص بدعم من
المركز الوطني للتخصيص:

المبادرات التي تمت الموافقة عليها حسب القطاعات
االتصاالت وتقنية المعلومات
اإلعالم

البلديات
التعليم

الجمارك

 96مبادرة

وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرياضة
الصحة

الموارد البشرية
النقل

النقل العام
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المبادرات تحت الدراسة حسب القطاعات
االتصاالت وتقنية المعلومات
التعليم
الدفاع

الرياضة
الصحة

 64مبادرة

المالية
النقل

النقل العام

الهيئة العامة لعقارات الدولة
الداخلية

الصناعة والثروة المعدنية
الحج والعمرة

"يتم تحديث قائمة المبادرات تحت الدراسة للقطاعات بشكل مستمر"

المبـــادرات المغلقـــة للقطاعـــات المســـتهدفة بالتخصيـــص وبدعـــم المركـــز الوطنـــي
للتخصيـــص خـــال الفتـــرة مـــن 2018م وحتـــى نهايـــة 2020م:
اسم المبادرة
مبادرة محطة رابغ
 3محطة تحلية مياه
مستقلة

وصف المبادرة
أحد مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بسعة  600ألف متر مكعب من المياه الصالحة
للشرب يومياً  ،لتغذية مكة المكرمة ويخدم أهالي
المنطقة والحجاج والمعتمرين
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الجهة التنفيذية
وزارة البيئة
والمياه والزراعة

اسم المبادرة

وصف المبادرة

الجهة التنفيذية

مبادرة برنامج
الغسيل الكلوي

مبادرة لتأمين الغسيل الكلوي الدموي لمرضى
الفشل الكلوي المزمن عن طريق التعاقد مع
شركات عالمية رائدة في هذا المجال ،والتي
ستسهم في زيادة عدد المراكز إلى  63مركزاً في
مختلف مدن وقرى المملكة وستقدم الخدمات
ألكثر من  7000مستفيد.

وزارة الصحة

مبادرة محطة معالجة
الصرف الصحي غرب
الدمام

"هي مبادرة إلعادة استخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة وبكفاءة
عالية ،بسعة تصميمية مقدارها  350،000متر
مكعب يومياً تخدم  100ألف مستفيد".

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

مبادرة محطة الشقيق
 3محطة تحلية مياه
مستقلة

"تعتبر المبادرة أحد عمليات التخصيص والشراكة
بين القطاعين العام والخاص وخامس مبادرات
التخصيص ،والتي ستكون بسعة تصميمة مقدارها
 450,000متر مكعب يومياً من المياه المحالة
لمدينتي جازان وعسير"

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

مبادرة محطة معالجة
الصرف الصحي بجدة
(مطار)2

"عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على قائمة
بعدد من المحطات منها محطة معالجة الصرف
الصحي بجدة بسعة  500ألف م"3

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

29

اسم المبادرة

وصف المبادرة

الجهة التنفيذية

الخدمات الطبية للخطوط
السعودية

تهدف المبادرة إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة
للمستفيدين ألكثر من  15ألف طيار ومضيف
وطاقم جوي ،إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية
الصحية والخدمات الطبية ألكثر من  140ألف
مستفيد.

وزارة النقل

محطة خدمات الشحن
الثانية بمطار الملك خالد
الدولي

تسعى المبادرة إلى توسعة محطة الشحن الحالية
للشركة السعودية للشحن الجوي لزيادة قدرتها
االستيعابية من  350ألف طن إلى  600ألف طن
عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.

وزارة النقل

مبادرة محطة الحاويات
بميناء جدة اإلسالمي

تسهم في رفع الطاقة االستيعابية لمحطات
الحاويات بالميناء بمعدل  %70لتصل عدد الحاويات
سنوياً ألكثر من  13مليون حاوية.

وزارة النقل

"مبادرة محطة معالجة
الصرف الصحي
الطائف"

"محطة معالجة الصرف الصحي بالطائف
بسعة إنتاجية  270ألف م مكعب ويخدم مدينة
الطائف  ،المحطة صديقة للبيئة وتستخدم فيها
الطاقة البديلة".

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

أحد مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بسعة  450ألف متر مكعب من المياه الصالحة
للشرب يومياً  ،لتغذية منطقتي مكة المكرمة
والمدينة المنورة ،وستضم المبادرة وحدات طاقة
شمسية لتقليل استهالك الكهرباء من الشبكة،
إضافة إلى خزانات مياه بسعة تخزين يومين
تشغيليين.

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

مبادرة محطة ينبع 4
تحلية مياه مستقلة
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اسم المبادرة

وصف المبادرة

الجهة التنفيذية

مبادرة الجبيل( -3أ)
المستقل لتحلية المياه

تغذي احتياج المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض
ومنطقة القصيم بسعة  600ألف متر مكعب
يومياً بتقنية التناضح العكسي.

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

مبادرة محطة الحاويات
بميناء الملك عبد العزيز
بالدمام

ستساهم المبادرة في رفع الطاقة االستيعابية
لمحطات الحاويات بأكثر من  %120لتصل إلى 7.5
مليون ونص حاوية ،كما ستعزز الخدمات اللوجستية
ورفع موثوقية سالسل اإلمداد ودعم التجارة
الداخلية والخارجية.

وزارة النقل

"بيع كامل الحصص في
شركة المطاحن األولى"

بيع كامل الحصص إلى مستثمرين من القطاع
الخاص لرفع كفاءة اإلنتاج وتنوع المنتجات في
السوق المحلي.

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

"بيع كامل الحصص في
شركة المطاحن الثالثة"

بيع كامل الحصص إلى مستثمرين من القطاع
الخاص لرفع كفاءة اإلنتاج وتنوع المنتجات في
السوق المحلي.

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

تنفيذ مبادرة المجموعة األولى من مبادرات
الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مسار البناء
والصيانة والتحويل إلنشاء  60مدرسة لجميع
المراحل في مدينتي مكة المكرمة وجدة .ويخدم
 50ألف طالب

وزارة التعليم

مبادرة المجموعة األولى
من البرنامج ،لتمويل
وتصميم وإنشاء وتشغيل
 60مدرسة
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مبادرات في مراحل متقدمة بعد اإلطالق حتى نهاية الربع األول من العام 2021م:
 -1توسعة مستشفى األنصار
مستش ــفى األنصار هو مستش ــفى قائم في المدينة المنورة بس ــعة  90س ــرير ،ومن المتوقع أن يتم
ط ــرح بدي ــل له بس ــعة  244س ــرير للبناء والتش ــغيل م ــن القطاع الخ ــاص ،ويترتب على تنفي ــذ المبادرة
زي ــادة الطاق ــة االس ــتيعابية وعدد األس ــرة في منطق ــة المدينة بمنش ــأة طبية حديث ــة مهيأة بأحدث
التجهي ــزات الطبي ــة بمس ــتوى خدم ــة عالي وكف ــاءة تش ــغيل عالية ،حي ــث س ــتكون وزارة الصحة هي
المش ــرف والمنظ ــم للقط ــاع ،بينما س ــيقوم القطاع الخ ــاص بتقدي ــم الخدمات الصحية ،إذ س ــيكون
اله ــدف ه ــو رف ــع الق ــدرة االس ــتيعابية لمستش ــفى األنصار من  90س ــرير إلى  244س ــرير ،ليتماش ــى
ذل ــك م ــع رؤي ــة المملك ــة  2030في زيادة ع ــدد المعتمرين ،باإلضافة إلى اس ــتخدام أس ــاليب تمويل
مالي ــة جدي ــدة معتم ــدة عل ــى مب ــدأ التموي ــل طوي ــل الم ــدى ،والذي م ــن ش ــأنه تقليل الع ــبء على
الميزاني ــة الرأس ــمالية للدول ــة في مرحلة بن ــاء المبادرة.

 -2مبادرة إدارة الحاالت االجتماعية في منطقتي الرياض وحائل
مب ــادرة ته ــدف إل ــى تغطية عدد أكبر من المس ــتفيدين عند إجراء البحوث ،مم ــا يرفع جودة الخدمات
الت ــي تقدمه ــا ال ــوزارة لمس ــتفيديها وذل ــك وف ــق أفض ــل المعايي ــر والممارس ــات العالمي ــة ف ــي هذا
الش ــأن ،ويس ــهم في تحس ــين تجربة العميل.

 -3جذب االستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية
س ــيتم تأس ــيس المب ــادرة م ــن قب ــل وزارة التعلي ــم وش ــركة تطوي ــر المباني على أس ــاس الش ــراكة بين
القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص ،وتش ــمل المب ــادرة التصمي ــم والبن ــاء والتجهي ــز وإدارة المراف ــق ف ــي 60
مدرس ــة في منطقة المدينة المنورة .حيث س ــتؤدي هذه المبادرة الى اتباع نظام مش ــاركة القطاع
الخ ــاص ف ــي البن ــاء والصيان ــة ونق ــل ملكي ــة الم ــدارس الحكومية،وس ــتوفر منش ــآت تعليمي ــة حديث ــة
تس ــاهم ف ــي رف ــع مس ــتوى التعلي ــم العام ف ــي المملكة م ــن خالل بيئ ــة تعليمي ــة نموذجية.
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 -4تخصيص أصول اإلنتاج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
مجموعة اإلنتاج األولى :تخصيص محطة التحلية والقوى الكهربائية برأس الخير
س ــيؤدي تحقي ــق ه ــذه المب ــادرة إل ــى تحس ــين الخدم ــات للمواط ــن والمقي ــم ورف ــع جودته ــا بأق ــل
التكالي ــف ،وج ــذب المس ــتثمرين وتش ــجيع مش ــاركة القطاع الخاص مما يس ــاهم ف ــي تخفيض أعباء
الميزاني ــة الرأس ــمالية للدول ــة ،إل ــى جان ــب تطوي ــر القط ــاع وخل ــق بيئة تنافس ــية فيه من خ ــال دعم
المحت ــوى المحل ــي ف ــي مج ــال تقنيات خدم ــات المياه ،ليتحق ــق التنوع ف ــي اإليرادات غي ــر النفطية.

 -5إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة ()3
محط ــة معالج ــة الص ــرف الصح ــي بالمدينة المنورة بس ــعة إنتاجي ــة  375ألف متر مكع ــب من المياه
وتخ ــدم منطق ــة المدين ــة المنورة ،وتس ــتهدف هذه المبادرة إعادة اس ــتخدام مي ــاه الصرف الصحي
تحقيقا ألهداف رؤي ــة المملكة ،2030
ً
المعالج ــة ،باس ــتخدام تقني ــات صديقة للبيئة وبكف ــاءة عالية،
كم ــا ته ــدف إل ــى تحس ــين ج ــودة الخدم ــات ورفع كف ــاءة اإلنف ــاق ،باالس ــتفادة من خب ــرات القطاع
الخاص.

 -6إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بتبوك ()2
محط ــة معالج ــة الص ــرف الصح ــي بتب ــوك  2بس ــعة إنتاجي ــة  90ألف متر مكع ــب من المي ــاه وتخدم
منطقة تبوك ،وتس ــتهدف هذه المبادرة إعادة اس ــتخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ،باستخدام
تحقيق ــا أله ــداف رؤي ــة المملك ــة  ،2030كم ــا ته ــدف إلى
ً
تقني ــات صديق ــة للبيئ ــة وبكف ــاءة عالي ــة،
تحس ــين ج ــودة الخدم ــات ورف ــع كفاءة اإلنفاق ،باالس ــتفادة م ــن خبرات القط ــاع الخاص.

 -7إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببريدة ()2
تتمركّ ز حول زيادة س ــعة اإلنتاجية  150متر مكعب من المياه ،وتخدم منطقة القصيم ،وتس ــتهدف
ه ــذه المب ــادرة إع ــادة اس ــتخدام مياه الص ــرف الصحي المعالج ــة ،باس ــتخدام تقنيات صديق ــة للبيئة
تحقيق ــا أله ــداف رؤي ــة المملك ــة  ،2030كما تهدف إلى تحس ــين ج ــودة الخدمات
ً
وبكف ــاءة عالي ــة،
ورف ــع كف ــاءة اإلنفاق ،باالس ــتفادة من خبرات القط ــاع الخاص.

 -8تفعيل اتفاقيات االستثمار المشترك
مب ــادرة الش ــراكة بي ــن األمان ــات أو البلديات والقط ــاع الخاص لتطوي ــر األراضي البلدية ،والتي س ــيتم
تجريبي ــا م ــن خ ــال إب ــرام  5عق ــود ش ــراكة ف ــي  4أمان ــات( :أمان ــة المدين ــة المن ــورة ،أمانة
إطالقه ــا
ً
مك ــة المكرم ــة ،أمان ــة الري ــاض وأمان ــة المنطقة الش ــرقية) ،عل ــى أن يت ــم تعميم النم ــوذج على بقية
م ــدن المملكة ،حيث تس ــعى هذه المبادرة لتعزيز اس ــتغالل األراضي المملوك ــة لألمانات والبلديات،
م ــن خ ــال تطويره ــا بالش ــراكة مع القط ــاع الخ ــاص ،واالس ــتفادة من أص ــول مملوكة للدول ــة لرفع
مس ــاهمة القط ــاع الخ ــاص ف ــي االقتص ــاد المحلي وخل ــق وظائف ذات ج ــودة نوعية.
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 -9إنشاء وإدارة مواقف السيارات
مب ــادرة ش ــراكة بي ــن القطاعين العام والخاص إلنش ــاء وإدارة مواقف الس ــيارات ح ــول المملكة ،على
أن يك ــون إطالقه ــا تجريبي ــاً بمدين ــة الرياض ،وم ــن ثم يتم تعمي ــم النموذج على بقية م ــدن المملكة،
وذل ــك بهدف تحس ــين ج ــودة خدمات المواقف وحل إش ــكاليات االزدحام الم ــروري ،وتطبيق أحدث
ـتنادا إلى أفضل الممارس ــات العالمية
التقني ــات والمواصف ــات والمعايير على مواقف الس ــيارات ،اس ـ ً
(المواق ــف الذكية) في داخل المدن الرئيس ــية.

 -10بيع كامل أصول شركة مطاحن الدقيق الثانية والرابعة
تمث ــل ش ــركات مطاح ــن الدقي ــق فرص ــة جاذب ــة لالس ــتثمار ف ــي أحد أكب ــر أس ــواق الدقيق بالش ــرق
األوس ــط وش ــمال أفريقي ــا والتي تتمتع بمعدالت نم ــو عالية ومغرية للقطاع الخ ــاص لتطوير إنتاجية
القط ــاع واالرتق ــاء بج ــودة منتجات ــه ،ويتمح ــور نش ــاط ه ــذه المب ــادرة ف ــي بي ــع كام ــل الحص ــص إلى
المس ــتثمرين م ــن القط ــاع الخاص ف ــي ش ــركتي مطاحن الدقي ــق الثاني ــة والرابعة.

 -11تشغيل أقسام األشعة بالشراكة مع القطاع الخاص
تحديث ممارس ــات الطب اإلش ــعاعي وتوس ــيع نطاقه في جميع أنحاء البالد بالش ــراكة مع القطاع
المقدر وال ــذي يندرج تح ــت إطار القط ــاع الصحي،
الخ ــاص ،م ــن أج ــل تلبية نس ــبة  %50م ــن الطل ــب
ّ
وذل ــك لمعالج ــة التح ــدي الكامن في تش ــغيل أقس ــام األش ــعة بأقل م ــن قدرتها الحقيقي ــة بتكلفة
أعل ــى م ــن مثيالته ــا العالمي ــة ،وس ــيكون لهذه المب ــادرة األثر المباش ــر على تحس ــين الحص ــول على
الخدم ــة بج ــودة عالي ــة وكف ــاءة عالية وتكلف ــة أقل ،من خ ــال تقلي ــل التكاليف التش ــغيلية الحالية.
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اإلنجازات التشريعية:
اسم المبادرة
اإلطار النظامي العام للتخصيص–
قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 512
وتاريخ  1440/9/2ه

نبذة عن المبادرة
تعديل بعض أحكام تنظيم المركز الوطني للتخصيص الصادر
بقرار مجلس الوزراء رقم ( )355وتاريخ 1438/6/7ه ،ومن
أبرز هذه التعديالت إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز ،ومنح
المركز صالحية تملك وتأسيس الشركات نيابة عن الحكومة
ألغراض دعم وتنفيذ مبادرات التخصيص.

اإلطار النظامي العام للتخصيص -
مبادرة نظام التخصيص

تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم ( )665وتاريخ
 1438/11/8ه بشأن قيام المركز بإعداد مبادرة نظام
يتضمن جميع األحكام المتعلقة بعمليات التخصيص على
أن يشمل ما يلزم من استثناءات من األنظمة والعمل على
االستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

"اإلطار النظامي
العام للتخصيص –قواعد عمل
اللجان اإلشرافية للقطاعات
المستهدفة بالتخصيص ومهماتها"

تقديم الدعم لفريق عمل مكتب برنامج التخصيص بخصوص
إعداد مبادرة بشأن تعديل بعض أحكام قواعد عمل اللجان
اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها
الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )665وتاريخ
 1438/11/8ه وذلك تماشياً مع إطار الحوكمة الجديد
المقترح لبرنامج التخصيص.

اإلطار النظامي
العام للتخصيص– IPO

إعداد مبادرة إطار تنظيمي لطرح وإدراج األصول والقطاعات
والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية
السعودية فور تخصيصها.

إعداد مبادرة اإلطار النظامي العام
لمبادرات النقل العام.

إعداد مبادرة اإلطار النظامي العام لمبادرات النقل العام.
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نبذة عن المبادرة

اسم المبادرة

اإلطار النظامي للقطاعات
المستهدفة بالتخصيص

تقديم الدعم القانوني لعدد من القطاعات المستهدفة
بالتخصيص بشأن األدوات النظامية الخاصة بها (مثل مبادرة
نظام البريد ،ومبادرة نظام المنطقة الخاصة للحوسبة
السحابية والمعلوماتية ،ومبادرة نظام الوساطة العقارية،
ومبادرة نظام المواصفات والجودة ،ومبادرة نظام سالمة
المنتجات).

"اإلطار النظامي
العام للتخصيص –قواعد عمل
اللجان اإلشرافية للقطاعات
المستهدفة بالتخصيص
ومهماتها المعدل "

تقديم الدعم لفريق عمل مكتب برنامج التخصيص بخصوص
إعداد مبادرة بشأن تعديل بعض أحكام قواعد عمل اللجان
اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها
الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )55وتاريخ
 1442/1/20ه .

موافقة مجلس الوزراء على نظام
التخصيص.

ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم
ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ،ووضع
المرونة الالزمة في البيئة التنظيمية واالستثمارية لمبادرات
ويعزز تنفيذ تلك المبادرات
التخصيص بالمملكة ،وبما يدعم ٌ
ومحفزة لالستثمار
ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ٌ
على المدى القصير والطويل ،وتسهيل تقديم تلك الفرص
للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل و تحقيق نزاهة
اإلجراءات المرتبطة بالعقود ،ورفع مستوى شمولية وجودة
الخدمات وكفاءة األصول ذات الصلة بمبادرات التخصيص.
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تطوير االستراتيجيات:
ت ــم تطوير عدد من االس ــتراتيجيات لبعض القطاعات المس ــتهدفة بالتخصي ــص خالل عامي 2019م
و 2020م وج ــاري العم ــل عل ــى االنتهاء م ــن تطوير عدد من اس ــتراتيجيات القطاعات األخرى.
.1

قطاع الصناعة والثروة المعدنية ،تم االنتهاء خالل العام 2019م

.2

قطاع البيئة والمياه والزراعة ،تم االنتهاء خالل العام 2020م

.3

قطاع البلديات ،تم االنتهاء خالل العام 2020م

.4

قطاع الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،تم االنتهاء خالل العام 2020م

الجهود اإلعالمية والتسويقية وبناء المعرفة:
ق ــام المرك ــز الوطن ــي للتخصي ــص بتكوي ــن قاع ــدة مس ــتثمرين يت ــم التواص ــل معهم من خ ــال عدة
قن ــوات الكترونية وفعاليات مخصصة للمس ــتثمر المحلي والدول ــي .فخالل الفترة من العام 2018م
حت ــى بداي ــة العام 2021م ق ــام المركز:
 .1بأكثر من  2000شركة سعودية ودولية مسجلة في قاعدة بيانات المركز.
 .2بأكثر من  50ورشة عمل حضورية بمشاركة أكثر من 1400شركة.
 .3بإقامة  9جوالت تسويقية في  8دول.
 .4بعمل  5ملتقيات محلية مع المستثمرين والقطاعات المالية السعودية.
 .5بأكثر من  55مشاركة في الفعاليات والمناسبات ذات العالقة بجوانب التخصيص والشراكة.
 .6بدع ــم القطاع ــات المس ــتهدفة بالتخصي ــص خالل اطالق وترس ــية واغ ــاق المب ــادرات بعدد 32
حملـــة إعالمية
 .7بإطالق  3حمالت توعوية موسعة
 .8بإط ــاق منص ــات إلكتروني ــة (بواب ــة المس ــتثمرين وبواب ــة المعرف ــة) م ــن خ ــال الموق ــع
اإللكتروني للمركز.
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المبادرات
المستقبلية

أمثلة المبادرات المستقبلية المحتمل طرحها
خالل الفترة من عام 2021م وحتى عام 2025م*
أوال :مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ً
قطاع البيئة والمياه والزراعة:
 .1مبادرة محطة تحلية مياه رابغ IWP 4
 .2مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي بريدة ISTP 2
 .3مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي المدينة المنورة ISTP 3
 .4مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي تبوك ISTP 2
 .5مبادرة محطة تحلية مياه رأس محيسن IWP
 .6مبادرة محطة تحلية مياه الجبيل IWP
 .7مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بمنطقة مكة المكرمة ( جعرانة )
 .8مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بمنطقة مكة المكرمة ( المغمس )
 .9مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بالمنطقة الشرقية
 .10مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه في محافظة جدة
 .11مبادرة الخزن االستراتيجي للمياة جدة
 .12مبادرة رابغ  5لتحلية المياه
 .13مبادرة الشقيق  4لتحلية المياه
 .14مبادرة شمال جدة لمعالجة المياه
 .15مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه باالحساء
 .16مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بالمدينة المنورة
 .17مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بالقصيم
 .18مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بعسير
 .19مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي شرق الرياض ISTP
 .20مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي الحائر ISTP

*
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هــذه المبــادرات وتواريخهــا قابلــة للتغييــر حســب
األلولويــات و الجاهزيــة و قــرارت اللجــان االشــرافية
لــكل قطــاع مســتهدف

 .21مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي خميس مشيط ISTP
 .22مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي جنوب نجران ISTP
 .23مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي أبو عريش ISTP 3
 .24مبادرة محطة تحلية مياه الجبيل ( 6األحساء) IWP
 .25مبادرة محطة تحلية مياه تبوك IWP
 .26مبادرة محطة تحلية مياه جازان IWP 1
 .27محطة تحلية مياه الرايس
 .28مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.
 .29مبادرة محطة تحلية مياه رأس الخير IWP 2
 .30مبادرة محطة تحلية مياه رأس الخير IWP
قطاع النقل
 .1مبادرة جسر أبحر
 .2شبكة النقل العام للمدن المتوسطة والصغيرة
 .3الميناء الجاف بمدينة الرياض
 .4مبادرة حافالت جدة
 .5مبادرة حافالت المدينة المنورة
قطاع الصحة:
 .1مبادرة األشعة التجريبية
 .2مبادرة مستشفى األنصار
 .3مدينة الملك فيصل الطبية في أبها
 .4مدينة األمير محمد الطبية في الجوف
 .5مبادرة تخصيص إسكان مستشفى اإليمان
 .6الرعاية الصحية األولية  -التجريبية

*
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 .7مبادرة المختبرات التجريبية
 .8مبادرة تخصيص مستشفى األحساء
 .9مبادرة تخصيص األشعة المرحلة 1
 .10مبادرة تخصيص األشعة المرحلة 2
 .11مبادرة تخصيص مستشفى اليمامة
 .12مبادرة الرعاية الممتدة المرحلة 1
 .13مبادرة الرعاية الممتدة المرحلة 2
 .14مبادرة المختبرات المرحلة 1
 .15مبادرة األشعة المرحلة 3
 .16الرعاية األولية المرحلة 1
 .17الرعاية الصحية األولية المرحلة 2
قطاع البلديات
 .1اتفاقيات االستثمار المشترك لألراضي
قطاع التعليم
 .1جذب االستثمارات للمباني التعليمية إلنشاء  60مدرسة بمدينة الرياض– المرحلة الثالثة

*
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ثانياً  :مبادرات بيع األصول
قطاع البيئة والمياه والزراعة:
 .1تخصيص المؤسسة العامة للحبوب المطاحن 4 ، 2
 .2تخصيص أصول انتاج المياه المجموعة األولى -محطة رأس الخير
 .3تخصيص مبادرات محطات الصرف الصحي الصغيرة المرحلة 1
 .4مبادرة تخصيص محطات معالجة الصرف الصحي المرحلة 2
 .5مبادرة تخصيص محطة ينبع إلنتاج المياه
 .6محطة الخبر إلنتاج المياه IWP
 .7محطة الشعيبة إلنتاج المياه IWP
 .8شركة نقل وتقنيات المياه
 .9مبادرة تخصيص شبكة توزيع المياه – المرحلة األولى
قطاع اإلعالم:
 .1أبراج البث التلفزيوني.
قطاع المالية:
 .1أصول التبريد المركزي

*
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اإلطار الزمني للمبادرات
المبادرة
المبادرة

2025 2024 2023 2022 2021

الممكنات :تمكين منظومة التخصيص
والشراكة بين القطاعين العام والخاص
تمكين المركز الوطني للتخصيص
الركيزة األولى :تعزيز جودة وكفاءة
الخدمات العامة
مبادرات قطاع الداخلية
مبادرات قطاع الصحة
مبادرات قطاع الحج والعمرة
مبادرات قطاع العمل والتنمية االجتماعية
مبادرات قطاع اإلسكان
مبادرات قطاع الطاقة

*
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المبادرة

2025 2024 2023 2022 2021

الركيزة الثانية :دعم المساهمة
في التنمية االقتصادية
مبادرات قطاع التعليم
مبادرات قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات
مبادرات قطاع البيئة والمياه والزراعة
مبادرات قطاع النقل
مبادرات قطاع النقل العام
مبادرات قطاع البلديات
مبادرات قطاع المالية
مبادرات قطاع الرياضة
مبادرات قطاع اإلعالم
مبادرات قطاع الصناعة والثروة المعدنية

*
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