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المادة األولى

يق�صد بالكلمات والعبارات الآتية -اأينما وردت يف هذا التنظيم- املعاين 
املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�ِض ال�صياق غري ذلك:

املركز: املركز الوطني لإدارة الدين.
التنظيم: تنظيم املركز.

الوزير: وزير املالية.
املجل�ض: جمل�ض اإدارة املركز.

الرئي�ض: رئي�ض املجل�ض.
الرئي�ض التنفيذي: الرئي�ض التنفيذي للمركز.

المادة الثانية

يتمتع املركز بال�صخ�صية العتبارية امل�صتقلة، وال�صتقالل املايل والإداري، 
ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره يف مدينة الريا�ض.

المادة الثالثة

يهدف املركز اإىل ما يلي:
وتاأمني  وتطويرها،  للمملكة  العام  الدين  �صيا�صة  و�صع  يف  الإ�صهام   -1

احتياجات اململكة من التمويل على املدى الق�صري واملتو�صط والبعيد.
2- �صمان ا�صتدامة و�صول اململكة اإىل خمتلف اأ�صواق الدين لإ�صدار اأدوات 

الدين ال�صيادية بت�صعرية عادلة �صمن اأطر واأ�ص�ض مدرو�صة لإدارة املخاطر.
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3- متابعة �صوؤون الت�صنيف الئتماين للمملكة بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
ذات العالقة.

احلكومية  لالأجهزة  تنفيذية  خطط  واقتتراح  ا�صت�صارية  خدمات  تقدمي   -4
مالها  راأ�تتض  من   )%50( على  يزيد  ما  الدولة  فيها  متتلك  التي  وال�صركات 
واملوؤ�ص�صات العامة يف جمال اخت�صا�ض املركز، مبا يف ذلك جتميع بيانات الدين 
العام املبا�صر وغري املبا�صر ومعاجلتها ومتابعتها ، والتفاو�ض حول اإعادة هيكلة 
الديون اأو اإعادة ت�صعريها اأو اإعادة التعاقد عليها، اأو خدمات تتعلق ب�صيا�صات 
�صوؤون  اأو  العام،  الدين  اأدوات  يف  امل�صتثمرين  عالقات  اإدارة  اأو  التحوط، 

الت�صنيف الئتماين، اأو غريها من اخلدمات ذات العالقة. 

المادة الرابعة

للمركز -دون اإخالل باخت�صا�ض اجلهات احلكومية ذات العالقة- اتخاذ كل 
ما يلزم يف �صبيل حتقيق اأهدافه، وله على وجه خا�ض ما ياأتي:

1- و�صع ال�صيا�صات واخلطط والربامج -وفق الإجراءات النظامية املتبعة- 
التي من �صاأنها اأن تعزز �صيا�صة الدين العام للمملكة، و�صمان ا�صتدامة و�صول 

اململكة اإىل خمتلف اأ�صواق الدين املحلية والعاملية بت�صعري عادل.
2- الإ�صهام يف تعزيز ال�صيا�صة املالية للمملكة فيما يدخل يف اخت�صا�صه، 

وذلك بالتفاق مع وزارة املالية.
3- اقراح الأنظمة ذات ال�صلة باإدارة الدين العام، واقراح تعديل املعمول 

به منها، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
4- اعتماد موؤ�صرات ومعايري قيا�ض اأداء م�صتويات الدين العام، وموؤ�صرات 
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الت�صنيف الئتماين للمملكة، وتطوير هذه املوؤ�صرات واملعايري ب�صكل م�صتمر، 
وذلك بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.

العام،  الدين  ل�صداد  الالزمة  والأ�صاليب  واملنهجيات  الأدوات  تطوير   -5
الإجتتراءات  ل�صتكمال  يلزم  عما  والرفع  منها،  به  املعمول  تعديل  واقتتراح 

النظامية، وذلك بالتفاق مع اجلهات ذات العالقة.
6- تبّني اأف�صل ممار�صات نظم املعلومات والتطبيقات التقنية مل�صاريع املركز 

واأعماله، مبا يف ذلك نظم اإدارة املخاطر والت�صوية واملدفوعات. 
7- اإعداد تقارير قيا�ض ومتابعة دورية عن اأو�صاع الدين العام، ت�صمل اإدارة 
املخاطر واللتزام وتقومي م�صادر التمويل وحتليل اأثرها على حمفظة الدين العام.
تفا�صيل  لدرا�صة  عمل  فرق  لت�صكيل  احلكومية  اجلهات  مع  التن�صيق   -8

الت�صنيف الئتماين.
9- عقد اللقاءات والندوات واملوؤمترات والدورات التدريبية املتخ�ص�صة 
يف جمال الدين العام �صواء داخل اململكة اأو خارجها مبا ي�صهم يف بناء وتقوية 

عالقات فاعلة مع امل�صاركني يف الأ�صواق املالية.
10- ال�صتعانة باخلرباء وال�صت�صاريني وبيوت اخلربة ذات الكفايات املتميزة 

يف املجالت ذات العالقة باأعمال املركز واملهمات امل�صندة اإليه.
11- عقد �صراكات واتفاقيات تعاون مع الأجهزة احلكومية ذات العالقة، 

لتبادل اخلربات يف املجالت املالية والنقدية.
الدول  يف  له  النظرية  الأجهزة  مع  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات  عقد   -12
جمال  يف  اخلربات  لتبادل  العالقة،  ذات  الدولية  املالية  واملوؤ�ص�صات  الأخرى 

اأعمال اإدارة الدين العام، وذلك وفق الإجراءات النظامية املتبعة.
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13- اإعداد درا�صات وبحوث علمية يف جمالت الدين العام وتطوراتها اأو 
امل�صاركة يف ذلك، ون�صرها.

14- ن�صر بيانات الدين العام لتعزيز ال�صفافية.
وال�صركات  احلكومية  للجهات  والفنية  الإداريتتة  ال�صت�صارات  تقدمي   -15
العامة،  ما يزيد على )50%( راأ�ض مالها واملوؤ�ص�صات  الدولة  فيها  التي متتلك 
عالقات  اأو  التحوط،  �صيا�صات  اأو  التمويل،  هيكلة  اأو  ت�صعري  جمتتالت  يف 

امل�صتثمرين، اأو الت�صنيف الئتماين، اأو غريها من اخلدمات ذات العالقة.

المادة الخامسة

يكون للمركز جمل�ض اإدارة برئا�صة الوزير وع�صوية كل من: 
1- الرئي�ض التنفيذي.

2- عدد ل يتجاوز )ثالثة( اأع�صاء من املخت�صني وذوي اخلربة مبجال عمل 
الرئي�ض،  بناء على اقراح من  باأمر من رئي�ض جمل�ض الوزراء  املركز، يعينون 

وتكون مدة ع�صويتهم )ثالث( �صنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة

اأموره،  املجل�ض هو ال�صلطة املهيمنة على �صوؤون املركز واإدارته وت�صريف 
ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق اأهدافه يف حدود اأحكام التنظيم، وله 

على وجه خا�ض ما ياأتي:
1- اقراح ا�صراتيجية الدين العام واأي تعديالت عليها؛ لإقرارها من اجلهة 

املخت�صة، وذلك وفق الإجراءات النظامية املتبعة. 
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2- اإقرار ال�صيا�صات العامة للمركز وخطة عمله وخططه الت�صغيلية، يف اإطار 
�صيا�صات الدولة املالية والقت�صادية.
3- اإقرار هيكل املركز التنظيمي. 

4- اإقرار اللوائح املالية والإدارية لأعمال املركز بالتفاق مع وزارة املالية، 
وغريها من اللوائح الداخلية الالزمة لت�صيري �صوؤونه.

5- اإقرار اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد واملعايري املتعلقة بعمل املركز.
اخلتامي، وتقرير مراجع  املركز، وح�صابه  ميزانية  املوافقة على م�صروع   -6
احل�صابات، والتقرير ال�صنوي؛ متهيًدا لرفعها بح�صب الإجراءات النظامية املتبعة.
التفاهم والتفاقيات والعقود وغريها من  اإبرام مذكرات  7- املوافقة على 

الوثائق، وفقاً للوائح املركز والإجراءات النظامية املتبعة.
8- تعيني مراجع ح�صابات خارجي معتمد، ومراقب مايل داخلي.

9- املوافقة على فتح ح�صابات بنكية للمركز خارج اململكة.
10- اعتماد املقابل املايل للخدمات ال�صت�صارية التي يقدمها املركز وفقاً لتنظيمه.

11- النظر فيما يحال اإىل املركز من الوزير.
وللمجل�ض ت�صكيل جلان دائمة اأو موؤقتة من بني اأع�صائه اأو من �صواهم، 
جلنة  كل  ت�صكيل  قراُر  ويحدد  مهمات،  من  منا�صباً  يراه  مبا  اإليها  يعهد 
تراه  مبن  ال�صتعانة  اللجان  ولتلك  واخت�صا�صاتها،  واأع�صاءها  رئي�َصها 

لتاأدية املهام املنوطة بها.
وللمجل�ض كذلك تفوي�ض اأي من اخت�صا�صاته اإىل الرئي�ض التنفيذي اأو اإىل 

من يراه من من�صوبي املركز، وفق ما تقت�صيه م�صلحة العمل.
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المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات املجل�ض يف مقر املركز، ويجوز عند القت�صاء عقدها 
يف مكان اآخر داخل اململكة اأو خارجها.

2-  يجتمع املجل�ض مرة كل ثالثة اأ�صهر، بناء على دعوة من رئي�صه وكلما 
دعت احلاجة اإىل ذلك بح�صب ما يقدره الرئي�ض، وعلى الرئي�ض دعوة املجل�ض 
اإىل الجتماع متى طلب ذلك ع�صوان من اأع�صائه على الأقل. ويجب اأن توجه 
الدعوة كتابة قبل موعد الجتماع ب�صبعة اأيام عمل على الأقل، على اأن يت�صمن 

جدول اأعمال الجتماع مكانه وطريقة انعقاده.
3- تنعقد اجتماعات املجل�ض بح�صور اأغلبية اأع�صائه على الأقل، مبن فيهم 

الرئي�ض اأو من ينيبه.
4- ت�صدر قرارات املجل�ض باأغلبية اأ�صوات اأع�صائه احلا�صرين، ويف حالة 

ت�صاوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�ض الجتماع.
5- تثبت مداولت املجل�ض وقراراته يف حما�صر يوقعها رئي�ض الجتماع 
والأع�صاء احلا�صرون، وللع�صو املعر�ض اأن يثبت اعرا�صه م�صبباً يف املح�صر.
اأو  الت�صويت  عن  المتناع  املجل�ض  اأع�صاء  من  ع�صو  لأي  يجوز  ل   -6

تفوي�ض ع�صو اآخر بالت�صويت عنه عند غيابه.
7- ا�صتثناًء مما ورد يف الفقرة )6( من هذه املادة، ل يجوز للرئي�ض التنفيذي 
الت�صويت على القرارات التي تتعلق بتجديد مدة �صغله املن�صب اأو بعزله اأو 

تتعلق مبا يتلقى من مكافاآت اأو مزايا.
8- يجوز للمجل�ض اأن يدعو حل�صور اجتماعاته من يرى ال�صتعانة بهم من املخت�صني 

وامل�صت�صارين -�صواء من داخل اململكة اأو خارجها- دون اأن يكون له حق الت�صويت.
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خالل  من  بعد،  عن  عليها  ي�صوت  واأن  الجتماعات  تعقد  اأن  يجوز   -9
على  التمرير  بطريق  التتقتترارات  تتخذ  اأن  وميكن  التقنية.  و�صائل  ا�صتخدام 
املتخذة  القرارات  تعد  يفيد اطالعهم عليها، ول  مبا  الأع�صاء ويوقعون عليها 
بهذه الطريقة �صحيحة ما مل ي�صوت عليها جميع اأع�صاء املجل�ض، ول يكون 
القرار نافذاً اإل اإذا حاز على اأغلبية الثلثني على الأقل. ويعر�ض القرار املتخذ 
بهذه الطريقة على املجل�ض يف اأول اجتماع لحق لإثباته يف حم�صر الجتماع. 

المادة الثامنة

املجل�ض،  من  بقرار  من�صبه  من  ويعفى  يعني  تنفيذي  رئي�ض  للمركز  يكون 
عن  التنفيذي  امل�صوؤول  ويكون  الأخرى،  املالية  ومزاياه  اأجره  القرار  ويحدد 
اإدارة املركز واأعماله اليومية، وتركز م�صوؤولياته يف حدود ما ين�ض عليه التنظيم 
وما يقرره املجل�ض اأو يفو�صه به، وله بوجه خا�ض ممار�صة الخت�صا�صات الآتية:
1- اقراح �صيا�صات املركز العامة وخطة عمله وخططه الت�صغيلية؛ ورفعها 

اإىل املجل�ض ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها.
2- اإعداد تقارير قيا�ض ومتابعة دورية عن اأو�صاع املديونية العامة للدولة، 
اأثرها  اإدارة املخاطر واللتزام وتقومي م�صادر التمويل وحتليل  مبا ي�صمل تقرير 

على حمفظة الدين العام، ورفعها اإىل املجل�ض.
والفنية  واملالية  الإداريتتتة  ولوائحه  التنظيمي  املركز  هيكل  اقتتراح   -3
املجل�ض  اإىل  ورفعها  اأعماله،  لت�صيري  الالزمة  واملعايري  والقواعد  والإجراءات 

لإقرارها، والإ�صراف على تنفيذها بعد اإقرارها.
4- رفع تقارير دورية اإىل املجل�ض عن اأعمال املركز ومنجزاته ون�صاطاته.
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5- تقدمي املقرحات والتو�صيات اإىل املجل�ض يف �صاأن املو�صوعات الداخلة 
يف اخت�صا�صه.

6- متابعة تنفيذ القرارات ذات ال�صلة باأعمال املركز، ومبا�صرة ما تخوله اإياه 
قرارات املجل�ض ولوائح املركز من اخت�صا�صات، وما يكلفه به املجل�ض من مهمات.
والقواعد  واللوائح  التنظيم  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  اإ�صدار   -7

والإجراءات املعتمدة، وذلك بح�صب ال�صالحيات املفو�صة اإليه.
8- ال�صرف من ميزانية املركز، واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً لالأنظمة 

واللوائح املقرة، ويف حدود ال�صالحيات التي يفو�صه بها املجل�ض.
9- الإ�صراف على اإعداد م�صروع ميزانية املركز وح�صابه اخلتامي وتقريره 

ال�صنوي، ورفعها اإىل املجل�ض. 
10- تعيني العاملني يف املركز والإ�صراف عليهم وفًقا ملا حتدده لوائح املركز.
اأو  التعاقد مع اخلرباء وامل�صت�صارين وبيوت اخلربة من داخل اململكة   -11
اأهداف املركز واخت�صا�صاته، وفًقا ملا حتدده لوائح املركز،  خارجها مبا يخدم 

والإجراءات النظامية املتبعة.
من  وغريها  والعقود  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  على  التوقيع   -12

الوثائق، بعد موافقة املجل�ض ووفقاً لالإجراءات النظامية املتبعة.
13- متثيل املركز اأمام اجلهات الق�صائية والإدارية وغريها من اجلهات داخل 

اململكة وخارجها، وله تفوي�ض غريه بذلك.
14- اأي اخت�صا�ض اآخر ي�صنده اإليه املجل�ض.

وللرئي�ض التنفيذي تفوي�ض اأي من اخت�صا�صاته اإىل غريه من من�صوبي املركز. 
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المادة التاسعة

يخ�صع من�صوبو املركز لنظام العمل ونظام التاأمينات الجتماعية.

المادة العاشرة

1- يكون للمركز ميزانية �صنوية م�صتقلة.
تبداأ  ذلك  من  وا�صتثناًء  للدولة،  املالية  ال�صنة  هي  للمركز  املالية  ال�صنة   -2
ال�صنة املالية الأوىل للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية ال�صنة املالية 

التالية للدولة. 

المادة الحادية عشرة

1- تتاألف موارد املركز املالية من امل�صادر الآتية:
اأ- ما يخ�ص�ض له يف امليزانية العامة للدولة.

ب- املقابل املايل الذي يتقا�صاه عن اخلدمات ال�صت�صارية التي يقدمها وفقاً 
لأحكام التنظيم.

ج- اأي مورد اآخر يقّره املجل�ض مبا ل يخالف الأنظمة والتعليمات.
2-  تودع جميع اإيرادات املركز يف ح�صاب جاري وزارة املالية يف موؤ�ص�صة 

النقد العربي ال�صعودي.
ويجوز  ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  يف  له  ح�صاباً  املركز  يفتح    -3
اأو  اململكة  بالعمل يف  لها  البنوك املرخ�ض  اأي من  اأخرى يف  له فتح ح�صابات 

خارجها، وي�صرف من هذه احل�صابات وفق ميزانية املركز.
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المادة الثانية عشرة

من  املركز  حققه  عما  �صنويًا  تقريًرا  املجل�ض  اإىل  التنفيذي  الرئي�ض  يرفع 
اإجنازات خالل ال�صنة املنق�صية وما واجهه من �صعوبات وما يراه من مقرحات 

لتح�صني �صري العمل فيه. 

المادة الثالثة عشرة

على  بالرقابة  للمحا�صبة  العام  التتديتتوان  باخت�صا�ض  الإختتالل  عتتدم  مع 
اأكرث(  )اأو  خارجًيا  ح�صابات  مراجع  املجل�ض  يعني  وعملياته،  املركز  ح�صابات 
من الأ�صخا�ض ذوي ال�صفة الطبيعية اأو ال�صفة العتبارية املرخ�ض لهم بالعمل 
يف اململكة لتدقيق ح�صابات املركز ومعامالته وبياناته وح�صابه اخلتامي، ويحدد 
ثم  ومن  لإقراره  املجل�ض  اإىل  احل�صابات  مراجع  تقرير  ويرفع  اأتعابه،  املجل�ض 

يزود الديوان العام للمحا�صبة بن�صخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ين�صر التنظيم يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به من تاريخ ن�صره.




