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مقدمة



مقدمة:

وصف برنامج التخصيص

يعـــزز برنامـــج التخصيـــص دور القطاع الخاص فـــي تقديم الخدمـــات وإتاحة األصـــول الحكومية أمامه، 
ممـــا يحّســـن جـــودة الخدمات بشـــكل عـــام ويقلـــل تكاليفها علـــى الحكومـــة، وذلك من خـــال إعادة 
تركيـــز جهـــود الحكومـــة علـــى الـــدور التشـــريعي والتنظيمـــي المنـــاط بهـــا والمتوافـــق مع توجـــه رؤية 
المملكة 2030، كما يســـهم برنامج التخصيص في تعزيز جذب المســـتثمر المحلي واألجنبي المباشـــر، 

وتحســـين ميزان المدفوعات.

ويعنـــى مفهـــوم التخصيـــص بنقل ملكية األصول مـــن الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إســـناد تقديم 
خدمـــات حكوميـــة معينـــة إلـــى القطـــاع الخـــاص، ويشـــمل ذلك عقـــود بيع األصـــول بشـــكل كامل أو 
جزئـــي، وعقود الشـــراكة بيـــن القطاعين العام والخـــاص، والتي يمكن أن تأخذ أشـــكااًل متعددة )مثل: 
العقـــود التـــي تتضمـــن قيـــام جهـــة مـــن القطـــاع الخـــاص ببنـــاء أصل معيـــن وتشـــغيله، ونقـــل حقوق 

الملكيـــة فيه إلـــى الحكومة(. 

ويشمل نطاق برنامج التخصيص:

1( الركيزة األولى: تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة

2( الركيزة الثانية: دعم المساهمة في التنمية االقتصادية

3( ممكن رئيسي: تمكين منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتعمـــل منظومـــة التخصيص على 16 قطاعًا مســـتهدفًا بالتخصيص وأكثر مـــن 160 مبادرة حيث تم 
إطاق 32 منها وترســـية 16 مبادرة. 

وقـــد حققـــت منظومـــة التخصيـــص خـــال العـــام 2019م، 12.68 مليار ريـــال قيمة االســـتثمارات من 
عمليـــات الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام و الخـــاص و470 مليون ريال مـــن عوائد بيـــع األصول. وفي 
العـــام 2020م، تـــم تحقيـــق 13.46 مليـــار ريـــال مثلـــت قيمة االســـتثمارات مـــن عمليات الشـــراكة بين 

القطاعيـــن العـــام والخـــاص و2.75 مليـــار ريـــال عوائد مـــن عمليات بيـــع األصول.

وحققـــت المبـــادرات المنجـــزة فـــي منظومـــة التخصيص إجمالـــي مياه معالجـــة يوميًا بأكثـــر من 1.12 
مليـــون متـــر مكعـــب وإجمالـــي  إنتـــاج مياه محـــاة يوميًا بأكثـــر من 2.1 مليـــون متر مكعـــب باإلضافة 
إلـــى إنشـــاء 60 مدرســـة لجميـــع المراحـــل فـــي مدينتي مكـــة المكرمة وجـــدة، تخدم 50 ألـــف طالب. 
وتطويـــر وتشـــغيل محطـــات الحاويـــات بمينـــاء الملك عبد العزيـــز بالدمـــام ورفع الطاقة االســـتيعابية 
لمحطـــات الحاويـــات بأكثـــر من 120% لتصـــل إلى 7.5 مليون حاوية، وبميناء جدة اإلســـامي  تم رفع 
الطاقـــة االســـتيعابية لمحطـــات الحاويـــات بالمينـــاء بمعـــدل 70% لتصل عـــدد الحاويات ســـنويًا ألكثر 
مـــن 13 مليـــون حاويـــة باإلضافـــة إلى زيـــادة عدد مراكـــز خدمات الغســـيل الكلوي إلـــى 63 مركزًا في 

مختلـــف مـــدن وقـــرى المملكة والتـــي تقدم خدماتهـــا ألكثر من 7000 مســـتفيد.
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الحوكمة

تتـــّم إدارة برنامـــج التخصيـــص مـــن خـــال هيـــكل حوكمـــة متين صدر بشـــأنه عـــددًا من قـــررات مجلس 
الـــوزراء وأدوات نظاميـــة أخـــرى، وتراعـــي هـــذه الهيكلـــة الممارســـات الدوليـــة التي تم دراســـتها خال 

تصميـــم الحوكمة.

1( اللجنة االستراتيجية: 

هـــي لجنـــة منبثقـــة مـــن مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة وتقـــدم الدعـــم االســـتراتيجي إلـــى 
مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية، بما في ذلك المقترحات بشـــأن صياغة اســـتراتيجيات تحقيق 

رؤيـــة المملكـــة 2030 وتحويلهـــا إلـــى برامـــج تنفيذية واإلشـــراف علـــى تنفيذها.

2( لجنة برنامج التخصيص: 

لجنـــة يتـــم تعيينهـــا مـــن قبـــل مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة، تضـــم ممثليـــن مـــن الجهـــات 
ذات العاقـــة بنطـــاق عمـــل برنامـــج التخصيص. وهي مســـؤولة عـــن إدارة عملية التخطيـــط للبرنامج، 

واإلشـــراف علـــى التنفيـــذ وضمـــان تحقيـــق النتائـــج والمســـتهدفات المعتمـــدة للبرنامج.

3( مكتب برنامج التخصيص: 

يعتبـــر الـــذراع التنفيذي للجنة البرنامج. ويتولى مســـؤولية إعداد ومتابعة خطـــة البرنامج التي تتضمن 
المبـــادرات والمؤشـــرات والمســـتهدفات واإلطـــار الزمنـــي، كمـــا يرفـــع بتوصيـــات الميزانيـــة التقديريـــة 
للمبـــادرات والميزانيـــة اإلجماليـــة للبرنامـــج للجنـــة البرنامـــج، ويتولى تنســـيق وإعداد وتنفيـــذ مبادرات 
البرنامـــج ومتابعتهـــا ودعـــم اإلنجـــاز، وقيـــادة جهـــود إدارة التغييـــر، وتصعيد المشـــكات التـــي ال يتم 
التوصـــل لحلـــول لهـــا، وإعـــداد ورفـــع التقاريـــر الدوريـــة للجنـــة حول تقـــدم البرنامـــج وحول تقدم ســـير 

العمل.

4( اللجان اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وفرق العمل:

 هـــي المســـؤولة عـــن اإلشـــراف علـــى التخصيـــص وتنفيذه فـــي كّل قطاع، كما تشـــمل مســـؤوليات 
اللجـــان تطوير اســـتراتيجية تخصيص القطاع بما يتماشـــى مـــع المبادئ التوجيهيـــة وأهداف منظومة 
التخصيـــص والمركز الوطني للتخصيص، وتقديمها لمجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص للموافقة 
عليهـــا، كمـــا تتضمـــن المســـؤوليات تمکین الجاهزية )مثـــل: إجراء تقييمـــات الجاهزية الفنيـــة، والمالية، 
والقانونيـــة، وتحديـــد الفجـــوات، وتطوير خطـــط الجاهزية، وضمـــان تنفيذها، والســـعي للحصول على 
الموافقـــات علـــى التغييـــرات التنظيمية المحددة بالقطاع(. وتشـــمل المســـؤوليات كذلك اإلشـــراف 
علـــى تنفيـــذ المبـــادرات )مثـــل: الموافقة على نمـــاذج التخصيص التـــي وضعتها فـــرق العمل، وضمان 
مواءمتهـــا مـــع االســـتراتيجية الوطنيـــة والمعاييـــر واألنظمـــة، والوصـــول إلـــى المســـتثمرين، وإجـــراء 
المفاوضـــات، وتوقيـــع العقـــود، وإدارة تنفيـــذ فـــرص التخصيـــص، وإعـــداد التقاريـــر الدوريـــة وتوجيهها 

لمجلس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية(.
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5( المركز الوطني للتخصيص: 

ـــن وداعـــم للتخصيـــص لكافة القطاعـــات الحكوميـــة، ويدعم اللجـــان اإلشـــرافية للتخصيص  هـــو ُمَمكِّ
وفـــرق العمـــل فـــي تنفيذ جهـــود التخصيص من خال تقديـــم الخبرات في إجراءات العمل والمســـائل 
القانونيـــة والرقابيـــة والفنيـــة. وتشـــمل مســـؤوليات المركـــز صنـــع السياســـات من خـــال تطوير األطر 
التنظيميـــة العامة، ووضع قواعد وإجراءات اللجان اإلشـــرافية للتخصيـــص، ومراجعة اإلطار التنظيمي 
للقطـــاع. كمـــا تتضمـــن مســـؤوليات المركـــز تطويـــر أطـــر التخصيـــص وتطويـــر المبـــادئ التوجيهيـــة 
والمعاييـــر المرتبطـــة بتخصيص القطاع، لتحقيق أهداف التخصيص على مســـتوى المملكة. وتشـــمل 
المســـؤوليات أيضـــا مراقبة وإعـــداد التقارير، وذلك من خـــال مراجعة اســـتراتيجيات تخصيص القطاع، 
وضمـــان مواءمتهـــا مـــع المبـــادئ التوجيهية والمعاييـــر المرتبطـــة بتخصيص القطـــاع، ومراجعة فرص 
التخصيـــص والشـــراكة والتحقـــق مـــن صحتها، ومراجعـــة خطط الجاهزيـــة ومتابعة تنفيذهـــا، ومراجعة 
التحليـــات الفنيـــة والماليـــة والقانونيـــة في مرحلـــة تنفيذ المعامـــات، ومتابعة مدى التقـــدم المحرز 

فـــي التنفيـــذ، والتصعيـــد لمجلس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية، إن دعـــت الحاجة.

6( الجهات الداعمة: 

هـــي عـــدد من األجهزة التـــي تقدم الدعم النوعي لمكاتب البرامج حســـب اختصاصاتهـــا؛ أثناء مرحلتي 
تخطيط وتنفيذ المبادرات، وتشـــمل الجهات الداعمة الرئيســـية كل من: وزارة المالية، وزارة االقتصاد 
والتخطيـــط، وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة، وزارة االســـتثمار، هيئـــة المحتـــوى المحلي 
والمشـــتريات الحكوميـــة، هيئة كفـــاءة اإلنفاق والمشـــروعات الحكومية، المركز الوطنـــي لقياس أداء 
األجهـــزة العامـــة »أداء«، مركـــز تنمية اإليـــرادات غير النفطية، وحـــدة التحول الرقمـــي، وحدة اإلعام 

والتواصل المؤسســـي، فريـــق العمل الدائم.

وال يشمل نطاق برنامج التخصيص األنشطة التالية، حيث تغطيها مؤسسات أخرى:

• تطويـــر وتنظيـــم مبـــادرات القطـــاع الخـــاص التقليديـــة مـــع القطـــاع العام، ويشـــمل ذلـــك األنظمة 
واإلجـــراءات القانونيـــة والنظاميـــة للعمـــل مع القطاع الخـــاص خارج مظلة »التخصيـــص« و »مبادرات 

مشـــاركة القطـــاع الخاص«.

• التعامـــل مـــع األصـــول العقاريـــة الســـكنية المتاحـــة الســـتخدام القطاع الخـــاص من قبـــل المقاولين 
والمطّوريـــن العقارييـــن، حيـــث تتـــم تغطيتها مـــن قبل برنامج اإلســـكان.

• المبادرات االستثمارية لصندوق االستثمارات العامة.
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مجلس الوزراء

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

اللجنة االستراتيجية

لجنة برنامج 
التخصيص

اللجان اإلشرافية للتخصيص 
)يرأسها الوزير المعني في القطاع(

مجلس إدارة المركز 
الوطني للتخصيص

مكتب برنامج 
المركز الوطني التخصيص

للتخصيص

الجهةفريق العملالجهات التنفيذية

حـــددت رؤيـــة المملكـــة 2030 ســـتة وتســـعين هدفـــًا اســـتراتيجيًا تنبثـــق مـــن الركائـــز الثـــاث )مجتمع 
حيـــوي، اقتصـــاد مزدهـــر، وطـــن طمـــوح(، ومـــن بين هـــذه األهـــداف، هدفان مســـتمدان مـــن الركيزة 

الثانيـــة للرؤيـــة - »اقتصـــاد مزدهـــر«، واللـــذان يرتبطـــان مباشـــرة ببرنامـــج التخصيـــص، وهما:

3.1.2 إتاحة األصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.

3.1.3 تخصيص خدمات حكومية محّددة.
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 أهداف المستوى الثالث 
 ذات العالقة غير المباشرة



برنامج 
االستدامة المالية

 أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة

يدعـــم برنامـــج التخصيص أيضًا اثني عشـــر هدفًا غير مباشـــر، وتـــّم وضع قائمة نهائيـــة بهذه األهداف 
اســـتناًدا إلى نطاق مبادرات برنامج التخصيص، لتشـــمل تلك التي ســـتتأثر بمبادرات برنامج التخصيص.

تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.  2.1.1

تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية )جودة النتائج والخبرات والتكلفة(.  2.1.2

االرتقاء بجودة الخدمات المقّدمة في المدن السعودية.  2.3.1

تطوير سوق مالية متقّدمة.  3.1.4

جذب االستثمار األجنبي المباشر.  3.1.6

إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية.  3.5.1

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد.  4.3.2

تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة اإلنفاق الحكومي.  5.1.1

تنويـــع اإليـــرادات الحكوميـــة -تعظيـــم اإليـــرادات مـــن األصـــول الحكوميـــة المملوكـــة للدولة   5.1.2
)مثـــل الشـــركات(.

تصميم هيكل حكومي أكثر مرونة وفعالية.  5.2.1

تحسين أداء الجهات الحكومية.  5.2.2

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.  5.2.5
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تطلعات برنامج التخصيص 
في رؤية المملكة 2030



يســـعى برنامـــج التخصيـــص إلى التمكين من تحســـين كفـــاءة أصول وخدمات القطـــاع العام من خال 
رفـــع جودة هذه األصول والخدمـــات والعمليات واإلدارة.

ويهـــدف برنامـــج التخصيـــص إلـــى تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص فـــي تقديـــم الخدمـــات وإدارة األصـــول 
الحكوميـــة، وذلـــك مـــن أجل:

وغيرهـــا •  البلديـــة  والشـــؤون  والتعليـــم  الصحـــة  مثـــل:  لقطاعـــات  الخدمـــات  جـــودة   تحســـين 
من القطاعات.

خفض التكاليف من خال االستفادة من خبرة القطاع الخاص.• 

إعادة تركيز جهود الحكومة على أدوارها التشريعية والتنظيمية.• 

خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة.• 

ويتطّلـــع برنامـــج التخصيـــص إلـــى أن يصبـــح أحـــد الدوافـــع لزيادة مســـاهمة القطـــاع الخـــاص المحلي 
واألجنبـــي فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للمملكة. وسيوســـع برنامـــج التخصيص جهـــوده المبذولة 

فـــي العمـــل مـــع القطـــاع الخـــاص لتحقيق نمـــو اقتصـــادي أكبر فـــي المملكة.

العمـــل علـــى زيـــادة مســـاهمة القطـــاع 
الخـــاص المحلـــي واألجنبـــي فـــي الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي للمملكة العربية الســـعودية من %40 

إلـــى أكثـــر مـــن 65% بحلـــول عـــام 2030م

المملوكـــة  األصـــول  تحريـــر 
الخـــاص القطـــاع  أمـــام  للدولـــة 

             رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي 
ئد منه وتحقيـــق أفضـــل عا

الرفـــع مـــن مســـتوى جـــودة الخدمـــات 
وجعلهـــا أكثـــر شـــمولية
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ســـيعمل البرنامـــج علـــى تحقيـــق خيـــارات إشـــراك الحكومـــة للقطـــاع الخاص ورفـــع جودة وشـــمولية 
الخدمـــات المقدمـــة، ليشـــارك بشـــكل فّعـــال فـــي تحقيق أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030، وذلك من 
خـــال إتاحـــة األصـــول المملوكـــة للدولـــة أمـــام القطـــاع الخـــاص بالشـــكل الذي يعـــود بالفائـــدة على 
إيـــرادات الدولـــة وكذلك على االقتصاد المحلي. وعاوة على ذلك، ســـيكون للتخصيص أثر اجتماعي 
واقتصـــادي إيجابـــي علـــى المملكـــة، وسيســـاعد إشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي المشـــاركة والتنفيـــذ 
وتوفيـــر الخدمات العامة المســـتهدفة التي كانت تقّدمها الحكومة حتـــى اآلن، على خفض التكاليف 

وتحســـين جـــودة الخدمـــات وتحقيق اآلثـــار االقتصاديـــة على صعيـــد القطاعين العـــام والخاص.

وســـيعمل برنامـــج التخصيـــص على تحقيـــق ذلك من خـــال إيجاد وتطويـــر بيئة تدعم تنفيـــذ مبادرات 
التخصيص بنجاح وكفاءة عالية. كما ســـيركز البرنامج على المشـــروعات التي تلبي االحتياجات العامة، 
وتأخـــذ فـــي عيـــن االعتبار القيمـــة مقابل المـــال )Value for Money(، وترفع من مســـتوى شـــفافية 
ونزاهـــة إجـــراءات طـــرح المشـــاريع وتبنـــي معايير محددة للدراســـات األساســـية لهذه المبـــادرات، وأن 
تمتثل هذه المشـــروعات لمعايير وسياســـات وحوكمة التخصيص، وال يتحقق نجاح برنامج التخصيص 

إال عندمـــا يعـــزز معامات الشـــراكة بين القطاعيـــن العام والخاص.
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طموحات برنامج 
التخصيص بحلول 

العام 2025م



يطمـــح برنامـــج التخصيـــص إلـــى المســـاهمة فـــي تحقيـــق عـــدد مـــن النجاحـــات بحلـــول العام 
2025م.

مستهدفات ومؤشرات منظومة التخصيص:

حكوميـــة  إيـــرادات  تحقيـــق 
)إيرادات غيـــر  النفطية( بقيمة تقارب  

143 مليـــار ريـــال ســـعودي.

تحقيـــق مـــا يقـــارب 14 مليـــار ريـــال 
ســـعودي كقيمـــة ماليـــة لكفـــاءة اإلنفـــاق 

الحكومـــي مـــن خـــال عمليـــات الشـــراكة.

المساهمة بتوفير فرص عمل وظيفية جديدة في القطاع الخاص.

يقيس هذا المؤشـــر إجمالي اإليرادات مـــن بيع األصول )إيراد لمرة 
واحـــدة( واإليـــرادات غيـــر النفطيـــة الناتجـــة عـــن عمليات الشـــراكة 
حســـب التدفقـــات النقديـــة الســـنوية الفعليـــة وحســـب الحوكمـــة 

للتخصيص. المعتمـــدة 

إجمالي قيمة العوائد 
الناتجة عن عمليات 

الشراكة وبيع األصول

يقيـــس هـــذا المؤشـــر إجمالـــي قيمة االســـتثمارات الرأســـمالية من 
عمليـــات الشـــراكة بين القطاعيـــن العام والخاص حســـب الحوكمة 

المعتمـــدة للتخصيص.

إجمالي قيمة 
االستثمارات من عمليات 

الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص

يقيـــس هـــذا المؤشـــر القيمـــة الماليـــة لكفـــاءة اإلنفـــاق الحكومي 
الناتجـــة مـــن عمليات الشـــراكة بين القطاعين العـــام والخاص خال 
فتـــرة المبـــادرة  عـــن طريـــق احتســـاب الفـــرق فـــي القيمـــة مقابـــل 

.)Value for Money( المـــال

القيمة المالية لكفاءة 
اإلنفاق الحكومي من 
خالل عمليات الشراكة

يقيـــس هـــذا المؤشـــر إجمالـــي عـــدد األصـــول الحكوميـــة التـــي تم 
تخصيصهـــا )نقـــل الملكيـــة إلـــى القطـــاع الخاص(.

عدد األصول الحكومية 
التي تم تخصيصها

يقيس هذا المؤشـــر إجمالي عدد عقود الشـــراكات بين القطاعين 
الحوكمـــة  حســـب  منحهـــا  تـــم  التـــي  الجديـــدة  والخـــاص  العـــام 

للتخصيـــص. المعتمـــدة 

العدد اإلجمالي لعقود 
الشراكة ما بين القطاعين 

العام والخاص

الوصفالمؤشر
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المستهدفات )تراكمي(
المؤشر 

2025 2024 2023 2022 2021 2020 الوحدة

143.7 108 97.3 48.7 20.3 3.7 مليار ريال
 إجمالي قيمة العوائد الناتجة عن

عمليات الشراكة وبيع األصول

62.3 60.1 55.3 47 31.6 19.5 مليار ريال
 إجمالي قيمة االستثمارات من

 عمليات الشراكة بين القطاع
العام والخاص

14 13.7 12.3 10.8 8.9 4.8 مليار ريال
 القيمة المالية لكفاءة اإلنفاق

 الحكومي من خالل عمليات
الشراكة

26 24 23 16 7 3 عدد
 عدد األصول الحكومية التي تم

تخصيصها

64 60 55 48 29 14 عدد  العدد اإلجمالي لعقود الشراكة
ما بين القطاع العام والخاص
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الجهود
الحـــاليــــة



الجهود الحالية

بـــدء العمـــل علـــى عـــدد مـــن المبـــادرات ضمن خطـــة برنامـــج التخصيـــص الحاليـــة، وتشـــمل هذه • 
المبـــادرات طريقتـــان للتخصيـــص )بيـــع األصـــول، والشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص في 
تقديـــم الخدمـــات(. وعلـــى الرغـــم مـــن أن العمليـــة يمكن أن تكون واســـعة النطـــاق، فقد نجحت 

منظومـــة التخصيـــص فـــي إغاق مبـــادرات الشـــراكة وبيـــع األصول.

البـــدء بوضـــع خطـــة عمـــل لتطويـــر اســـتراتيجيات التخصيـــص القطاعيـــة حيـــث تـــم البـــدء بتطويـــر • 
اســـتراتيجيات التخصيـــص وســـيتم االنتهـــاء منهـــا خـــال العـــام2021م. 

صـــدور موافقـــة مجلـــس الـــوزراء على نظـــام التخصيص بحســـب قرار مجلـــس الوزراء رقـــم )436( • 
وتاريـــخ 1442/8/3 هــــ، والـــذي يهـــدف الى تعزيز الشـــراكة بيـــن القطاعين العـــام والخاص ونقل 
ملكيـــة األصـــول الحكوميـــة وتحريـــر األصـــول المملوكـــة للدولة أمـــام القطاع الخـــاص وتخصيص 
خدمـــات حكوميـــة محـــّددة، والتوســـع في مشـــاركة القطاع الخاص فـــي مبادرات البنيـــة التحتية 
والخدمـــات العامـــة المقدمـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن. كمـــا يهدف نظـــام التخصيـــص إلى خلق 
بيئـــة تســـمح برفـــع حجـــم ومســـتوى الخدمـــات المقدمـــة للمواطـــن والمقيـــم، ووضـــع المرونـــة 
الازمـــة فـــي البيئـــة التنظيميـــة واالســـتثمارية لمبـــادرات التخصيـــص بالمملكـــة بمـــا يدعـــم وٌيعزز 
تنفيـــذ تلـــك المبـــادرات ضمـــن بيئة تنظيمية واســـتثمارية جاذبـــة وٌمحفزة لاســـتثمار على المدى 
القصيـــر والطويل. وســـيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشـــاركة القطـــاع الخاص في االقتصاد 
وإتاحـــة الفـــرص االســـتثمارية أمامه من خـــال تنظيـــم اإلجـــراءات الٌمتعلقة بمبـــادرات التخصيص 
وتســـهيل تقديـــم تلـــك الفـــرص للقطاع الخاص بشـــكل شـــفاف وعادل يضمـــن نزاهـــة اإلجراءات 
المرتبطـــة بالعقـــود، ويرفـــع مســـتوى شـــمولية وجـــودة الخدمات وكفـــاءة األصـــول ذات الصلة 

بمبـــادرات التخصيص، ويحســـن مســـتوى إدارتها.

ســـيواصل برنامـــج التخصيص جهـــوده في تمكين وتحســـين نتائج منظومة التخصيص والشـــراكة • 
العـــام والخـــاص مـــن خـــال عملـــه مـــع المركـــز الوطنـــي للتخصيـــص كداعـــم  بيـــن القطاعيـــن 
للقطاعـــات المســـتهدفة بالتخصيـــص عبـــر تطويـــر اســـتراتيجيات تلـــك القطاعات ودعـــم عمليات 
التنفيـــذ. وتشـــمل محفظـــة مبـــادرات التخصيص 16 قطاعًا، ونظـــرًا لطبيعة عمليـــات التخصيص، 

يتـــم التعـــرف علـــى فـــرص التخصيـــص فـــي قطاعات مختلفة بشـــكل مســـتمر.
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استراتيجية 
برنامج التخصيص



استراتيجية برنامج التخصيص

أ . الركائز االستراتيجية

بعـــد التعـــرف على طموحـــات برنامـــج التخصيص، وتحدياتـــه الرئيســـية، والجهود الحالية، تـــم التوصل 
إلـــى أن ركائز اســـتراتيجية برنامـــج التخصيص يمكن حصرها في ركيزتين اثنتين وممكن أساســـي وحيد، 
وتتمثـــل الركائـــز االســـتراتيجية بتعزيـــز جودة وكفاءة الخدمـــات العامة باإلضافة إلى دعم المســـاهمة 
فـــي التنميـــة االقتصادية. ويتم تمكين تحقيق الركائز من خال تمكين منظومة التخصيص والشـــراكة 

بين القطاعيـــن العام والخاص.

الركيزة األولى: تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة

من خال إقامة شـــراكات مع القطاع الخاص والســـعي إلى تقديم خدمات حكومية ذات جودة 
وكفـــاءة عاليـــة، مثـــل مبـــادرات الرعايـــة الصحية األوليـــة والرعايـــة الممتدة، وتحســـين الخدمات 
المقدمـــة فـــي األشـــعة، وزيادة ســـعة المختبـــرات، وتوفيـــر خدمة غســـيل الكلى للمســـتفيدين 

منها فـــي المملكة العربية الســـعودية.

الركيزة الثانية: دعم المساهمة في التنمية االقتصادية

ُتركـــز هـــذه الركيزة على توقيـــع االتفاقيات مع القطـــاع الخاص بهدف تعزيـــز وتطوير االقتصاد، 
ويشـــمل ذلـــك توقيـــع العقود لزيادة االســـتثمارات أو تنويـــع مصادر الدخـــل أو تخفيض التكلفة 
التشـــغيلية؛ مثـــل بنـــاء محطة الشـــحن الثانية في مطار الملـــك خالد الدولي بالريـــاض، وكما هو 

الحـــال أيضًا فـــي تخصيص شـــركات 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 جدًا، لـــذا فقد تم 

تصميمهـــا وفق االعتبـــارات اآلتية: 

وجود مؤسسات تركز على تحفيز التخصيص ومراقبته.   • 

أهمية توفير نظرة موّحدة على المبادرات في جميع القطاعات.  • 

اختيـــار نموذج مؤسســـاتي يتناســـب مـــع طبيعة البيئـــة والتحديات. ويمكن اســـتخاص إنجـــازات هذه 
الركيـــزة من ثاث مجاالت رئيســـية:

1. تطوير األطر التشريعية العامة: 

ممـــا ســـيمكن عمليـــات التخصيـــص وحوكمتهـــا، وذلـــك مـــن خـــال وضع إجـــراءات واضحـــة ومحددة 
تعمـــل علـــى رفع مســـتوى مضاميـــن التحضير لعمليـــات التخصيـــص وتنفيذها وكذلك رفع مســـتوى 
االلتـــزام باألطر التشـــريعية، كما ســـيقوم هذا الجانب بوضـــع إجراءات موحدة ومحـــددة لعملية طرح 
مبـــادرات التخصيـــص، وهذا ســـيرفع من مســـتوى حوكمـــة العمليات، كمـــا يتضمن قواعـــد بناء فرق 
عمـــل وتعييـــن االستشـــاريين والتواصـــل مع القطـــاع الخاص، وبذلك سيســـاعد هـــذا الجانب في حل 
جـــزء مـــن التحديـــات الرئيســـية بما يضمـــن تحقيق الطموحات المنشـــودة، ورفع مســـتوى الشـــفافية 
والنزاهـــة فـــي عمليـــات التخصيـــص. باإلضافـــة إلـــى مراجعة أحـــكام عدد مـــن األنظمـــة والتنظيمات 
واللوائـــح التـــي تتقاطـــع مـــع التخصيـــص، وتحليلهـــا بمـــا يســـمح بالتعـــرف علـــى الفجـــوات والعوائق 
التشـــريعية التـــي قـــد ترد في تلك األنظمـــة والتنظيمات واللوائح، ومن ثم اقتـــراح حلول لها والعمل 
علـــى معالجتهـــا، وهذا ســـيمكن عمليـــات التخصيص ويضمـــن جذبها للمســـتثمرين، بما يعـــزز مصالح 

الحكومـــة ورفع مســـتوى تحقيـــق الفوائد المرجـــوة من عمليـــات التخصيص.

2. تمكين المركز الوطني للتخصيص:

يعمـــل المركـــز الوطنـــي للتخصيـــص علـــى وضـــع أو اقتـــراح األطـــر التي تعمـــل على تمكيـــن وحوكمة 
عمليـــات التخصيـــص، كمـــا ســـيعمل المركز علـــى ضمان إتمـــام عمليات التحضيـــر والتنفيـــذ وفق أطر 
الحوكمـــة المعتمـــدة، وكذلـــك ســـيعمل على وضع ممكنات فـــي المنظومة بما يســـاعد على تنفيذ 
عمليـــات التخصيـــص وفقـــًا لمـــا هـــو مقرر لهـــا، وبمـــا يرفع من مســـتوى كفـــاءة المنظومـــة ويضمن 
قيـــام المركـــز بـــدوره في عمليات التخصيص واالســـتفادة القصوى لصالح المنظومـــة من خبراته في 

التخصيص.
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3. تطوير استراتيجيات التخصيص ومؤشراتها وآليات تحفيز التخصيص: 

بعـــد تفعيـــل اللجنـــة اإلشـــرافية المعنيـــة بالقطـــاع، والتـــي ســـتقوم بالعمل علـــى تطوير اســـتراتيجية 
التخصيـــص فـــي القطـــاع وفق المســـتهدفات المحـــددة له مـــع مراعاة أفضـــل الممارســـات الدولية 
والظـــروف الخاصـــة بالقطاعـــات فـــي المملكة، بمـــا يتوافق مع اإلجـــراءات النظامية، ومن ثم ســـيتم 
العمـــل علـــى وضـــع مؤشـــرات ومعاييـــر للتخصيـــص فـــي ذلـــك القطـــاع، ووضـــع عناصـــر فـــي البيئـــة 

المحيطـــة بمبـــادرات التخصيـــص بمـــا يحفـــز المعنيين علـــى التخصيص.  
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االعتبارات 
االستراتيجية



ســـيتم دعم برنامج التخصيص ومراقبته ومعالجته من خال افتراضات اســـتراتيجية محددة، وســـيتم 
اســـتخدام تلـــك االفتراضـــات فـــي تصميم خطة إنجـــاز قابلـــة للتنفيذ، وقد حـــددت الخطـــة التنفيذية 
لبرنامـــج التخصيـــص افتراضاتها االســـتراتيجية كعوامـــل بالغة األهمية والتي قد يـــؤدي عدم تحققها 
إلـــى إنهـــاء المبـــادرة أو حدوث تغيير جوهـــري عليها، وأما البيئـــة المحددة لتصنيف تلـــك االفتراضات 

فهي: 

األهداف االستراتيجية.• 

محركات السوق والقطاع الخاص.• 

مساهمة القطاع الخاص في تفعيل القدرات واإلمكانات.• 

األطر القانونية والتنظيمية.• 

ولضمـــان دعم أي افتراضات اســـتراتيجية محـــددة ومراقبتها ومعالجتها، تعد الخطـــة التنفيذية هذه 
االفتراضـــات مـــن مخاطـــر برنامـــج التخصيـــص، وذلـــك لتقليـــل أو إزالـــة أي مشـــكلة محتملة قد تنشـــأ 

وتؤثـــر على الخطـــة التنفيذية. 

وتجمـــع المصفوفـــة أدنـــاه بيـــن عوامـــل النجاح الحاســـمة ومحـــددات المخاطـــر لضمان عـــدم القيام 
فقـــط بمعالجـــة المخاطر االســـتراتيجية لبرنامج التخصيص، بل أيضًا للنظر في العوامل التي ســـتؤدي 

إلـــى الخطة التنفيذيـــة الناجحة.  

1.ستظل أهداف برنامج التخصيص دون تغيير.  األهداف 
االستراتيجية

2. ضمـــان المســـتوى األمثـــل مـــن الســـيولة المالية 
فـــي الســـوق والنظـــام المالـــي الوطني. 

خـــال  مـــن  المحلـــي  الســـوق  اســـتقرار  ضمـــان   .3
الخـــاص. القطـــاع  اســـتثمار  سياســـات 

محركات 
السوق 

والقطاع الخاص

عوامل حاسمة 
لنجاح التنفيذ

االفتراضات  
األساسية

تصنيفها  احتمالية 
للبرنامج كخطر 
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وفـــرق  للتخصيـــص  اإلشـــرافية  اللجـــان  تفعيـــل   .4
. عملهـــا

والمهـــارات  الفنيـــة  والقـــدرات  المواهـــب  بنـــاء   .5
الخـــاص. القطـــاع  بمســـاهمة  الخاصـــة 

6. وضع وإعداد أو تحديث اســـتراتيجيات مســـاهمة 
القطاع الخـــاص لكل قطاع.

7. تصميـــم وإعـــداد أطـــر الحوكمـــة الخاصـــة بالمركز 
أو  التشـــغيلي  ونموذجهـــا  للتخصيـــص  الوطنـــي 

تفعيلهـــا.

مساهمة 
القطاع الخاص 

في تفعيل 
القدرات 

واإلمكانات

التنظيمـــي  اإلطـــار  تعديـــل  أو  وإعـــداد  وضـــع   .8
والخـــاص. العـــام  القطاعيـــن  بيـــن  للشـــراكة  الوطنـــي 

9. وضـــع اللوائح التنظيمية للشـــراكة بين القطاعين 
العـــام والخاص وإعدادهـــا أو تعديلها لكل قطاع.

األطر القانونية 
والتنظيمية

عوامل حاسمة 
لنجاح التنفيذ

االفتراضات  
األساسية

تصنيفها  احتمالية 
للبرنامج كخطر 
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أبرز انجازات
منظومة التخصيص



أبرز انجازات منظومة التخصيص 

اللجان اإلشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وفرق العمل:

منـــذ صـــدور قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم )665( والمعدل بقـــرار رقم 55 تم تأســـيس 16 لجنة إشـــرافية 
للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتتكون كل لجنة من عضوين وهم معالي وزير القطاع المعني 
رئيســـًا ومعالـــي وزيـــر الماليـــة عضـــوًا. وتتولى اللجان اإلشـــرافية اإلشـــراف علـــى إدارة وهيكلة وطرح 
 المبـــادرات المرتبطـــة باألصول الحكومية أو الخدمات المراد تخصيصها وإتاحتها أمام القطاع الخاص. 

أكثـــر مـــن 160 مبادرة تعمل عليها اللجان اإلشـــرافية  للقطاعات المســـتهدفة بالتخصيص بدعم من 
للتخصيص: الوطني  المركز 

المبادرات التي تمت الموافقة عليها حسب القطاعات

االتصاالت وتقنية المعلومات 

اإلعالم

البلديات 

التعليم

الجمارك 

وزارة البيئة والمياه والزراعة 

الرياضة

الصحة 

الموارد البشرية

النقل

النقل العام

96 مبادرة
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المبادرات تحت الدراسة حسب القطاعات

المبـــادرات المغلقـــة للقطاعـــات المســـتهدفة بالتخصيـــص وبدعـــم المركـــز الوطنـــي 
للتخصيـــص خـــالل الفتـــرة مـــن 2018م وحتـــى نهايـــة 2020م:

مبادرة محطة رابغ 
3 محطة تحلية مياه 

مستقلة

أحد مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
بسعة 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة 

للشرب يوميًا، لتغذية مكة المكرمة ويخدم أهالي 
المنطقة والحجاج والمعتمرين

وزارة البيئة 
والمياه والزراعة

االتصاالت وتقنية المعلومات 

التعليم

الدفاع

الرياضة

الصحة

المالية 

النقل

النقل العام

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الداخلية

الصناعة والثروة المعدنية

الحج والعمرة

"يتم تحديث قائمة المبادرات تحت الدراسة للقطاعات بشكل مستمر"

الجهة التنفيذيةوصف المبادرةاسم المبادرة

64 مبادرة
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 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 63 مركزًا في 
مختلف مدن وقرى المملكة وستقدم الخدمات 

ألكثر من 7000 مستفيد.

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،000 متر 
مكعب يوميًا تخدم 100 ألف مستفيد".

وزارة البيئة 
والمياه والزراعة

مبادرة محطة الشقيق 
3 محطة تحلية مياه 

مستقلة

"تعتبر المبادرة أحد عمليات التخصيص والشراكة 
بين القطاعين العام والخاص وخامس مبادرات 

التخصيص، والتي ستكون بسعة تصميمة مقدارها 
450,000 متر مكعب يوميًا من المياه المحالة 

لمدينتي جازان وعسير"

وزارة البيئة 
والمياه والزراعة

مبادرة محطة معالجة 
الصرف الصحي بجدة 

)مطار2(

"عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على قائمة 
بعدد من المحطات منها محطة معالجة الصرف 

الصحي بجدة بسعة 500 ألف م3"

وزارة البيئة 
والمياه والزراعة

الجهة التنفيذيةوصف المبادرةاسم المبادرة
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الخدمات الطبية للخطوط 
السعودية

تهدف المبادرة إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة  
للمستفيدين ألكثر من 15 ألف طيار ومضيف 

وطاقم جوي، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية 
الصحية والخدمات الطبية ألكثر من 140 ألف 

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 350 ألف طن إلى 600 ألف طن 

عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.

وزارة النقل

مبادرة محطة الحاويات 
بميناء جدة اإلسالمي  

تسهم في رفع الطاقة االستيعابية لمحطات 
الحاويات بالميناء بمعدل 70% لتصل عدد الحاويات 

سنويًا ألكثر من 13 مليون حاوية.
وزارة النقل

"مبادرة محطة معالجة 
 الصرف الصحي

الطائف"

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

الطاقة البديلة".

وزارة البيئة 
والمياه والزراعة

مبادرة محطة ينبع 4 
تحلية مياه مستقلة

أحد مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
بسعة 450 ألف متر مكعب من المياه الصالحة 
للشرب يوميًا، 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

الجهة التنفيذيةوصف المبادرةاسم المبادرة
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مبادرة الجبيل3- )أ( 
المستقل لتحلية المياه

تغذي احتياج المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض 
ومنطقة القصيم  بسعة 600 ألف متر مكعب 

يوميًا 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 120% لتصل 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

مبادرة المجموعة األولى 
من البرنامج، لتمويل 

وتصميم وإنشاء وتشغيل 
60 مدرسة

تنفيذ مبادرة المجموعة األولى من مبادرات 
الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مسار البناء 
والصيانة والتحويل إلنشاء 60 مدرسة لجميع 

المراحل في مدينتي مكة المكرمة وجدة. ويخدم 
50 ألف طالب

وزارة التعليم

الجهة التنفيذيةوصف المبادرةاسم المبادرة
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مبادرات في مراحل متقدمة بعد اإلطالق حتى نهاية الربع األول من العام 2021م:

1- توسعة مستشفى األنصار

مستشـــفى األنصار هو مستشـــفى قائم في المدينة المنورة بســـعة 90 ســـرير، ومن المتوقع أن يتم 
طـــرح بديـــل له بســـعة 244 ســـرير للبناء والتشـــغيل مـــن القطاع الخـــاص، ويترتب على تنفيـــذ المبادرة 
زيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية وعدد األســـرة في منطقـــة المدينة بمنشـــأة طبية حديثـــة مهيأة بأحدث 
التجهيـــزات الطبيـــة بمســـتوى خدمـــة عالي وكفـــاءة تشـــغيل عالية، حيـــث ســـتكون وزارة الصحة هي 
المشـــرف والمنظـــم للقطـــاع، بينما ســـيقوم القطاع الخـــاص بتقديـــم الخدمات الصحية، إذ ســـيكون 
الهـــدف هـــو رفـــع القـــدرة االســـتيعابية لمستشـــفى األنصار من 90 ســـرير إلى 244 ســـرير، ليتماشـــى 
ذلـــك مـــع رؤيـــة المملكـــة 2030 في زيادة عـــدد المعتمرين، باإلضافة إلى اســـتخدام أســـاليب تمويل 
ماليـــة جديـــدة معتمـــدة علـــى مبـــدأ التمويـــل طويـــل المـــدى، والذي مـــن شـــأنه تقليل العـــبء على 

الميزانيـــة الرأســـمالية للدولـــة في مرحلة بنـــاء المبادرة.

2- مبادرة إدارة الحاالت االجتماعية في منطقتي الرياض وحائل

مبـــادرة تهـــدف إلـــى تغطية عدد أكبر من المســـتفيدين عند إجراء البحوث، ممـــا يرفع جودة الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الـــوزارة لمســـتفيديها وذلـــك وفـــق أفضـــل المعاييـــر والممارســـات العالميـــة فـــي هذا 

الشـــأن، ويســـهم في تحســـين تجربة العميل.

3- جذب االستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية

ســـيتم تأســـيس المبـــادرة مـــن قبـــل وزارة التعليـــم وشـــركة تطويـــر المباني على أســـاس الشـــراكة بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص، وتشـــمل المبـــادرة التصميـــم والبنـــاء والتجهيـــز وإدارة المرافـــق فـــي 60 
مدرســـة في منطقة المدينة المنورة. حيث ســـتؤدي هذه المبادرة الى اتباع نظام مشـــاركة القطاع 
الخـــاص فـــي البنـــاء والصيانـــة ونقـــل ملكيـــة المـــدارس الحكومية،وســـتوفر منشـــآت تعليميـــة حديثـــة 

تســـاهم فـــي رفـــع مســـتوى التعليـــم العام فـــي المملكة مـــن خال بيئـــة تعليميـــة نموذجية.
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4- تخصيص أصول اإلنتاج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

مجموعة اإلنتاج األولى: تخصيص محطة التحلية والقوى الكهربائية برأس الخير

ســـيؤدي تحقيـــق هـــذه المبـــادرة إلـــى تحســـين الخدمـــات للمواطـــن والمقيـــم ورفـــع جودتهـــا بأقـــل 
التكاليـــف، وجـــذب المســـتثمرين وتشـــجيع مشـــاركة القطاع الخاص مما يســـاهم فـــي تخفيض أعباء 
الميزانيـــة الرأســـمالية للدولـــة، إلـــى جانـــب تطويـــر القطـــاع وخلـــق بيئة تنافســـية فيه من خـــال دعم 
المحتـــوى المحلـــي فـــي مجـــال تقنيات خدمـــات المياه، ليتحقـــق التنوع فـــي اإليرادات غيـــر النفطية.

5- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة )3(

محطـــة معالجـــة الصـــرف الصحـــي بالمدينة المنورة بســـعة إنتاجيـــة 375 ألف متر مكعـــب من المياه 
وتخـــدم منطقـــة المدينـــة المنورة، وتســـتهدف هذه المبادرة إعادة اســـتخدام ميـــاه الصرف الصحي 
المعالجـــة، باســـتخدام تقنيـــات صديقة للبيئة وبكفـــاءة عالية، تحقيًقا ألهداف رؤيـــة المملكة 2030، 
كمـــا تهـــدف إلـــى تحســـين جـــودة الخدمـــات ورفع كفـــاءة اإلنفـــاق، باالســـتفادة من خبـــرات القطاع 

الخاص.

6- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بتبوك )2(

محطـــة معالجـــة الصـــرف الصحـــي بتبـــوك 2 بســـعة إنتاجيـــة 90 ألف متر مكعـــب من الميـــاه وتخدم 
منطقة تبوك، وتســـتهدف هذه المبادرة إعادة اســـتخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، باستخدام 
تقنيـــات صديقـــة للبيئـــة وبكفـــاءة عاليـــة، تحقيًقـــا ألهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030، كمـــا تهـــدف إلى 

تحســـين جـــودة الخدمـــات ورفـــع كفاءة اإلنفاق، باالســـتفادة مـــن خبرات القطـــاع الخاص.

7- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ببريدة )2(

تتمرّكز حول زيادة ســـعة اإلنتاجية 150 متر مكعب من المياه، وتخدم منطقة القصيم، وتســـتهدف 
هـــذه المبـــادرة إعـــادة اســـتخدام مياه الصـــرف الصحي المعالجـــة، باســـتخدام تقنيات صديقـــة للبيئة 
وبكفـــاءة عاليـــة، تحقيًقـــا ألهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030، كما تهدف إلى تحســـين جـــودة الخدمات 

ورفـــع كفـــاءة اإلنفاق، باالســـتفادة من خبرات القطـــاع الخاص.

8- تفعيل اتفاقيات االستثمار المشترك 

مبـــادرة الشـــراكة بيـــن األمانـــات أو البلديات والقطـــاع الخاص لتطويـــر األراضي البلدية، والتي ســـيتم 
إطاقهـــا تجريبًيـــا مـــن خـــال إبـــرام 5 عقـــود شـــراكة فـــي 4 أمانـــات: )أمانـــة المدينـــة المنـــورة، أمانة 
مكـــة المكرمـــة، أمانـــة الريـــاض وأمانـــة المنطقة الشـــرقية(، علـــى أن يتـــم تعميم النمـــوذج على بقية 
مـــدن المملكة، حيث تســـعى هذه المبادرة لتعزيز اســـتغال األراضي المملوكـــة لألمانات والبلديات، 
مـــن خـــال تطويرهـــا بالشـــراكة مع القطـــاع الخـــاص، واالســـتفادة من أصـــول مملوكة للدولـــة لرفع 

مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي االقتصـــاد المحلي وخلـــق وظائف ذات جـــودة نوعية.
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9- إنشاء وإدارة مواقف السيارات 

مبـــادرة شـــراكة بيـــن القطاعين العام والخاص إلنشـــاء وإدارة مواقف الســـيارات حـــول المملكة، على 
أن يكـــون إطاقهـــا تجريبيـــًا بمدينـــة الرياض، ومـــن ثم يتم تعميـــم النموذج على بقية مـــدن المملكة، 
وذلـــك بهدف تحســـين جـــودة خدمات المواقف وحل إشـــكاليات االزدحام المـــروري، وتطبيق أحدث 
التقنيـــات والمواصفـــات والمعايير على مواقف الســـيارات، اســـتناًدا إلى أفضل الممارســـات العالمية 

)المواقـــف الذكية( في داخل المدن الرئيســـية.

10- بيع كامل أصول شركة مطاحن الدقيق الثانية والرابعة

تمثـــل شـــركات مطاحـــن الدقيـــق فرصـــة جاذبـــة لاســـتثمار فـــي أحد أكبـــر  أســـواق الدقيق بالشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيـــا والتي تتمتع بمعدالت نمـــو عالية ومغرية للقطاع الخـــاص لتطوير إنتاجية 
القطـــاع واالرتقـــاء بجـــودة منتجاتـــه، ويتمحـــور نشـــاط هـــذه المبـــادرة فـــي بيـــع كامـــل الحصـــص إلى 

المســـتثمرين مـــن القطـــاع الخاص فـــي شـــركتي مطاحن الدقيـــق الثانيـــة والرابعة.

11- تشغيل أقسام األشعة بالشراكة مع القطاع الخاص

تحديث ممارســـات الطب اإلشـــعاعي وتوســـيع نطاقه في جميع أنحاء الباد بالشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص، مـــن أجـــل تلبية نســـبة 50% مـــن الطلـــب المقّدر والـــذي يندرج تحـــت إطار القطـــاع الصحي، 
وذلـــك لمعالجـــة التحـــدي الكامن في تشـــغيل أقســـام األشـــعة بأقل مـــن قدرتها الحقيقيـــة بتكلفة 
أعلـــى مـــن مثياتهـــا العالميـــة، وســـيكون لهذه المبـــادرة األثر المباشـــر على تحســـين الحصـــول على 

الخدمـــة بجـــودة عاليـــة وكفـــاءة عالية وتكلفـــة أقل، من خـــال تقليـــل التكاليف التشـــغيلية الحالية.

34



اإلطار النظامي العام للتخصيص– 
قرار مجلس الوزراء رقم ) 512 ( 

وتاريخ 1440/9/2 ه

تعديل بعض أحكام تنظيم المركز الوطني للتخصيص الصادر 
بقرار مجلس الوزراء رقم )355(  وتاريخ 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

تنفيذًا لتوجيه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم )665(  وتاريخ 
1438/11/8 ه 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 )665( وتاريخ 

1438/11/8 ه وذلك تماشيًا مع إطار الحوكمة الجديد 
المقترح لبرنامج التخصيص.

 اإلطار النظامي 
IPO –العام للتخصيص

إعداد مبادرة إطار تنظيمي لطرح وإدراج األصول والقطاعات 
والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية 

السعودية فور تخصيصها.

إعداد مبادرة اإلطار النظامي العام 
إعداد مبادرة اإلطار النظامي العام لمبادرات النقل العام.لمبادرات النقل العام.

اإلنجازات التشريعية:

نبذة عن المبادرةاسم المبادرة
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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 )55( وتاريخ 
1442/1/20 ه .

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 
التخصيص بالمملكة، وبما يدعم وٌيعزز تنفيذ تلك المبادرات 
ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة وٌمحفزة لالستثمار 
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.

نبذة عن المبادرةاسم المبادرة
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تطوير االستراتيجيات:

تـــم تطوير عدد من االســـتراتيجيات لبعض القطاعات المســـتهدفة بالتخصيـــص خال عامي 2019م 
و 2020م وجـــاري العمـــل علـــى االنتهاء مـــن تطوير عدد من اســـتراتيجيات القطاعات األخرى. 

قطاع الصناعة والثروة المعدنية، تم االنتهاء خال العام 2019م  .1

قطاع البيئة والمياه والزراعة، تم االنتهاء خال العام 2020م  .2

قطاع البلديات، تم االنتهاء خال العام 2020م  .3

قطاع الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، تم االنتهاء خال العام 2020م  .4

الجهود اإلعالمية والتسويقية وبناء المعرفة:

قـــام المركـــز الوطنـــي للتخصيـــص بتكويـــن قاعـــدة مســـتثمرين يتـــم التواصـــل معهم من خـــال عدة 
قنـــوات الكترونية وفعاليات مخصصة للمســـتثمر المحلي والدولـــي. فخال الفترة من العام 2018م 

حتـــى بدايـــة العام 2021م قـــام المركز:

1. بأكثر من 2000 شركة سعودية ودولية مسجلة في قاعدة بيانات المركز.

2. بأكثر من 50 ورشة عمل حضورية بمشاركة أكثر من 1400شركة.

3. بإقامة 9 جوالت تسويقية في 8 دول.

4. بعمل 5 ملتقيات محلية مع المستثمرين والقطاعات المالية السعودية.

5. بأكثر من 55 مشاركة في الفعاليات والمناسبات ذات العاقة بجوانب التخصيص والشراكة.

6. بدعـــم القطاعـــات المســـتهدفة بالتخصيـــص خال اطاق وترســـية واغـــاق المبـــادرات بعدد 32 
حملـــة إعالمية

7. بإطاق 3 حمالت توعوية موسعة

الموقـــع  خـــال  مـــن  المعرفـــة(  وبوابـــة  المســـتثمرين  )بوابـــة  إلكترونيـــة  منصـــات  بإطـــاق   .8 
اإللكتروني للمركز.
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المبادرات
المستقبلية



أمثلة المبادرات المستقبلية المحتمل طرحها 
خالل الفترة من عام 2021م وحتى عام 2025م*

أواًل: مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قطاع البيئة والمياه والزراعة:

IWP 4 1. مبادرة محطة تحلية مياه رابغ

ISTP 2 2. مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي بريدة

ISTP 3 3. مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي المدينة المنورة

ISTP 2 4. مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي تبوك

IWP 5. مبادرة محطة تحلية مياه رأس محيسن

IWP 6. مبادرة محطة تحلية مياه الجبيل

7. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بمنطقة مكة المكرمة ) جعرانة (

8. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بمنطقة مكة المكرمة ) المغمس (

9. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بالمنطقة الشرقية

10. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه في محافظة جدة

11.  مبادرة الخزن االستراتيجي للمياة جدة

12. مبادرة رابغ 5 لتحلية المياه

13. مبادرة الشقيق 4 لتحلية المياه

14. مبادرة شمال جدة لمعالجة المياه

15. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه باالحساء

16. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بالمدينة المنورة

17. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بالقصيم

18. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بعسير

ISTP 19. مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي شرق الرياض

ISTP 20. مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي الحائر

ــر حســب  ــة للتغيي ــادرات وتواريخهــا  قابل هــذه المب
األلولويــات و الجاهزيــة و قــرارت اللجــان االشــرافية 

لــكل قطــاع مســتهدف

*
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ISTP 21. مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي خميس مشيط

ISTP 22.  مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي جنوب نجران

ISTP 3 23. مبادرة محطة معالجة الصرف الصحي أبو عريش

IWP )24. مبادرة محطة تحلية مياه الجبيل 6 )األحساء

IWP 25.  مبادرة محطة تحلية مياه تبوك

IWP 1 26.  مبادرة محطة تحلية مياه جازان

27. محطة تحلية مياه الرايس

28. مبادرة الخزن االستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.

IWP 2 29. مبادرة محطة تحلية مياه رأس الخير

IWP 30. مبادرة محطة تحلية مياه رأس الخير

قطاع النقل

1. مبادرة جسر أبحر

2. شبكة النقل العام للمدن المتوسطة والصغيرة

3. الميناء الجاف بمدينة الرياض

4. مبادرة حافات جدة

5. مبادرة حافات المدينة المنورة

قطاع الصحة:

1. مبادرة األشعة التجريبية 

2. مبادرة مستشفى األنصار

3. مدينة الملك فيصل الطبية في أبها

4. مدينة األمير محمد الطبية في الجوف

5. مبادرة تخصيص إسكان مستشفى اإليمان

6. الرعاية الصحية األولية - التجريبية

ــر حســب  ــة للتغيي ــادرات وتواريخهــا  قابل هــذه المب
األلولويــات و الجاهزيــة و قــرارت اللجــان االشــرافية 

لــكل قطــاع مســتهدف

*

40



7.  مبادرة المختبرات التجريبية 

8.  مبادرة تخصيص مستشفى األحساء 

9.  مبادرة تخصيص األشعة المرحلة 1

10.  مبادرة تخصيص األشعة المرحلة 2

11. مبادرة تخصيص مستشفى اليمامة

12. مبادرة الرعاية الممتدة المرحلة 1

13. مبادرة الرعاية الممتدة المرحلة 2

14. مبادرة المختبرات المرحلة 1

15.  مبادرة األشعة المرحلة 3

16.  الرعاية األولية المرحلة 1

17.  الرعاية الصحية األولية  المرحلة 2

قطاع البلديات

1. اتفاقيات االستثمار المشترك لألراضي

قطاع التعليم

1. جذب االستثمارات للمباني التعليمية  إلنشاء 60 مدرسة بمدينة الرياض– المرحلة الثالثة

ــر حســب  ــة للتغيي ــادرات وتواريخهــا  قابل هــذه المب
األلولويــات و الجاهزيــة و قــرارت اللجــان االشــرافية 

لــكل قطــاع مســتهدف

*
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ثانيًا: مبادرات بيع األصول 

قطاع البيئة والمياه والزراعة:

1. تخصيص المؤسسة العامة للحبوب المطاحن 2 ، 4

2. تخصيص أصول انتاج المياه المجموعة األولى -محطة رأس الخير

3. تخصيص مبادرات محطات الصرف الصحي الصغيرة المرحلة 1

4. مبادرة تخصيص محطات معالجة الصرف الصحي المرحلة 2

5. مبادرة تخصيص محطة ينبع إلنتاج المياه

IWP 6. محطة الخبر إلنتاج المياه

IWP 7.  محطة الشعيبة إلنتاج المياه

8. شركة نقل وتقنيات المياه

9. مبادرة تخصيص شبكة توزيع المياه – المرحلة األولى

قطاع اإلعام:

1. أبراج البث التلفزيوني.

قطاع المالية:

1. أصول التبريد المركزي

ــر حســب  ــة للتغيي ــادرات وتواريخهــا  قابل هــذه المب
األلولويــات و الجاهزيــة و قــرارت اللجــان االشــرافية 

لــكل قطــاع مســتهدف

*
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اإلطار الزمني للمبادرات

20212022202320242025المبادرة

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

20212022202320242025المبادرة

ــر حســب  ــة للتغيي ــادرات وتواريخهــا  قابل هــذه المب
األلولويــات و الجاهزيــة و قــرارت اللجــان االشــرافية 

لــكل قطــاع مســتهدف
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 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 اإلعام

مبادرات قطاع الصناعة والثروة المعدنية

20212022202320242025المبادرة

ــر حســب  ــة للتغيي ــادرات وتواريخهــا  قابل هــذه المب
األلولويــات و الجاهزيــة و قــرارت اللجــان االشــرافية 

لــكل قطــاع مســتهدف
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