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تنظيم المركز الوطني للدراسات اإلستراتيجية التنموية

المادة األولى:

يكون لأللفاظ اآلتية  -أينام وجدت يف التنظيم  -املعاين املبينة أمامها ،ما مل

ِ
يقتض السياق خالف ذلك:

التنظيم :تنظيم املركز الوطني للدراسات اإلسرتاتيجية التنموية.
الوزارة  :وزارة االقتصاد والتخطيط.

الوزير :وزير االقتصاد والتخطيط.

املركز :املركز الوطني للدراسات اإلسرتاتيجية التنموية.
املجلس :جملس إدارة املركز.

الرئيس  :رئيس املجلس.

المادة الثانية:

 - ١يتمتع املركز بالشخصية االعتبارية املستقلة واالستقالل املايل واإلداري،
ويرتب�ط تنظيمي� ًا بالوزير ،ويك�ون مقره الرئي�س يف مدينة الرياض ،وله إنش�اء
مكاتب داخل اململكة بحسب احلاجة.

 -٢يق�دم املرك�ز خدماته إىل القطاعني الع�ام واخلاص وف ًق�ا للضوابط التي

يضعها جملس اإلدارة.

المادة الثالثة:

هيدف املركز إىل املسامهة يف تعزيز العملية التنموية لالقتصاد الوطني من خالل
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كونه حاوية فكرية استش�ارية تناط هبا مسؤولية حتديــد أهــداف وسياســات
وبرامـج قابلــة للتطبيــق ،تضمــن حتقيــق النمو االقتصادي ضمن املتغريات
املحلية والعاملي�ة .والتنفيذ الفعال للخطط والسياس�ات االقتصادية والتنموية،
وتقديم الدراس�ات واالستش�ارات الالزم�ة للقطاعني العام واخل�اص ملعاجلة

قضايا التنمية ،وله يف سبيل ذلك  -دون حرص  -القيام باآليت:

 -١إج�راء الدراس�ات والبح�وث العملية ملعاجل�ة القضايا امللح�ة وإلعداد

خطط التنمية.

 - ٢اقتراح السياس�ات واإلج�راءات املناس�بة لالستراتيجيات التي تعالج

قضايا التنمية يف اململكة وحتدياهتا متوسطة املدى.

 - ٣اقرتاح االسرتاتيجيات بعيدة املدى للتنمية يف اململكة.

 - ٤التخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج املحيل اإلمجايل.

 - ٥العم�ل على نقل املعرف�ة االقتصادي�ة واالجتامعي�ة للكوادر الس�عودية

وإع�داد اخلرباء العمليني املامرسين يف جماالت التنمي�ة االقتصادية واالجتامعية

ومتكني اجلهات احلكومية من االستعانة هبم.

 - ٦التع�اون م�ع اجله�ات البحثي�ة واالستش�ارية ومراك�ز التنمي�ة املحلي�ة

واإلقليمية والدولية ،واالستفادة املثىل من األبحاث والدراسات واالستشارات
املختلفة ومن برامج التعاون الدويل.

 - ٧إقام�ة ش�بكة تعاون بني اجلهات احلكومية والقط�اع اخلاص واجلامعات

واملعاه�د التقنية ومراكز األبح�اث القائمة يف اململكة هبدف املش�اركة يف إعداد
البحوث والدراسات وتقديم اخلربات واالستشارات.
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 - ٨تقدي�م االستش�ارات للقطاعين الع�ام واخل�اص يف كل م�ا ل�ه عالق�ة

بالسياسات االقتصادية الوطنية.

 - ٩إع�داد الشروط واملواصف�ات الواجب تقيد اجله�ات احلكومية هبا عند

طرح املرشوعات اخلاصة بإعداد الدراس�ات وتقديم االستش�ارات وغريها مما
يدخل ضمن جمال عمل املركز ،ورفعها العتامدها بحسب اإلجراءات النظامية.
 - ١٠مراجعة توصيات اجلهات االستش�ارية الت�ي تقدم للجهات احلكومية

يف جمال عمل املركز.

 - ١١التنس�يق م�ع اجله�ات احلكومية للتحقق من مدى تنفي�ذ ما قدم هلا من

دراسات واستشارات.

 - ١٢دعم نرش البحوث واملعلومات التنموية وتسهيل احلصول عليها وطني ًا.

 - ١٣تأس�يس رشكات تقوم بأداء نش�اطات ذات عالقة بمجال عمل املركز أو
املشاركة يف تأسيسها ،وذلك وفق ًا لألنظمة.

المادة الرابعة:

جيوز للمركز يف سبيل حتقيق أغراضه االستعانة باخلرباء واملستشارين وبيوت

اخلربة من داخل اململكة وخارجها يف جماالت عمل املركز وغريها من املجاالت

األخرى.

المادة الخامسة:

يعد املركز الوثائق ذات الصلة بالدراسات والبحوث واالستشارات وغريها

مم�ا يقدمه من خدمات باللغة العربية وترتج�م إىل لغات أخرى إذا اقتىض األمر

ذلك.
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المادة السادسة:

يق�وم املرك�ز بإع�داد برنامج لتأهي�ل ذوي االختصاص من الس�عوديني يف جمال

عمل املركز ،بحيث يتاح هلم من خالله تلقي التدريب يف اجلهات احلكومية وغريها
داخلي ًا وخارجي ًا ،عىل أن يقوم املركز بالرفع س�نوي ًا إىل جملس الش�ؤون االقتصادية
والتنمية عام حققه الربنامج من نتائج واملقرتحات لرفع مستوى أدائه.

المادة السابعة:

يكون للمركز جملس إدارة برئاسة الوزير ،وعضوية كل من:
عضو ًا ونائب ًا للرئيس.
					
أ  -نائب الوزير
					
ب  -رئيس املركز

عضو ًا.

		

أعضاء.
عضو ًا.

ج  -ثالثة من أساتذة اجلامعات املتخصصني يف جمال عمل املركز يرشحهم وزير

					
التعليم

				
د  -ممثل عن وزارة املالية

عضو ًا.
			
هـ  -ممثل عن وزارة اخلدمة املدنية
و -ممثل عن وزارة العمل (صندوق تنمية املوارد البرشية) عضو ًا.

ز -ثالثة من ذوي االختصاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من جملس

الوزراء						
المادة الثامنة:

أعضا ًء.

املجلس هو الس�لطة املهيمنة عىل شؤون املركز ،وإدارته ،وترصيف شؤونه ،وله

مجيع الصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وبصفة خاصة ما يأيت:

 - ١وض�ع السياس�ات العام�ة للمركز وخط�ة العمل التي يسير عليها لتحقيق
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أغراضه ومتابعة تنفيذ ذلك.

 - ٢إقرار خطط املركز وبراجمه.

 - ٣إقرار اهليكل التنظيمي للمركز.

 -٤اعتامد اللوائح اإلدارية واملالية للمركز.

 -٥اعتامد اللوائح الداخلية للمركز واللوائح اخلاصة بأوجه نشاطه.
 - ٦تش�كيل اللجان وختويلها ما يراه مالئ ًام من الصالحيات إلنجاز املهامت

التي ُتكلف هبا.

 - ٧إقرار املقابل املايل للخدمات التي يقدمها املركز يف جمال اختصاصه.
 -٨قبول اهلبات والتربعات والوصايا واألوقاف وفق ًا لألنظمة.

 - ٩اعتامد مؤرشات قياس أداء املركز.

 - ١٠املوافق�ة على مرشوع ميزانية املركز وحس�ابه اخلتام�ي وتقرير مراجع

احلسابات والتقرير السنوي ،ورفع ما يلزم بحسب اإلجراءات النظامية.

المادة التاسعة:

جيتم�ع جمل�س اإلدارة بدع�وة من الرئيس بش�كل ربع س�نوي ،أو كلام دعت

احلاجة إىل ذلك ،وجيب أن تشتمل الدعوة عىل جدول األعامل ،ويشرتط لصحة

االجتماع حضور أغلبية األعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه .وتصدر القرارات

بأغلبي�ة أصوات احلارضين ،ويف حال تس�اوي األص�وات يرجح اجلانب الذي
صوت معه رئيس االجتامع .وللمجلس أن يدعو من يراه حلضور جلس�اته دون

أن يكون له حق التصويت ،وتثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حمارض يوقعها
رئيس االجتامع وأعضاء املجلس احلارضون.
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المادة العاشرة:

يعين رئي�س للمركز  -بقرار م�ن املجلس  -وحي�دد القرار أجره ومزاي�اه املالية

األخرى ،ويكون املس�ؤول التنفيذي عن إدارة املركز ،وترتكز مسؤولياته يف حدود

م�ا ين�ص عليه ه�ذا التنظيم ،وما يق�رره جمل�س اإلدارة ،وله بوجه خ�اص مبارشة
االختصاصات اآلتية:

 - ١اقرتاح خطط املركز وبراجمه ،واإلرشاف عىل تنفيذها بعد موافقة املجلس.
 - ٢اقرتاح اللوائح اإلدارية واملالية.

 - ٣اقرتاح اللوائح الداخلية للمركز واللوائح اخلاصة بأوجه نشاطه.

 - ٤اقرتاح املقابل املايل للخدمات التي يقدمها املركز يف جمال اختصاصه.
 - ٥تعيين العاملني يف املرك�ز واإلرشاف عليهم طبق ًا للصالحيات املمنوحة له

وما حتدده اللوائح.

 - ٦إعداد مؤرشات لقياس أداء املركز.

 - ٧رفع تقرير س�نوي عن سير أعامل املركز ومنجزاته ونش�اطاته إىل املجلس،

وتزوي�د جمل�س الش�ؤون االقتصادي�ة والتنمية بنس�خة منه بع�د املوافق�ة عليه من
املجلس.

 - ٨متثيل املركز أمام الغري.

 - ٩أي صالحية أخرى يمنحها له املجلس.

المادة الحادية عشرة:

أ  -تتكون موارد املركز مما يأيت:

 - ١ما خيصص له من إعانات حكومية سنوية.
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 - ٢املقابل املايل للخدمات التي يقدمها.

 - ٣اهلب�ات والتربع�ات والوصاي�ا واألوق�اف الت�ي يقبله�ا املجل�س وفق ًا

لألنظمة.

 - ٤عوائد استثامراته.

 - ٥املوارد املالية األخرى التي يقرها املجلس.

ب  -ت�ودع أم�وال املرك�ز يف حس�اب مفت�وح ل�ه يف مؤسس�ة النق�د الع�ريب

الس�عودي ،ول�ه فتح حس�ابات هلذا الغ�رض يف البنوك املرخص هل�ا بالعمل يف
اململكة ،ويرصف من هذه األموال وفق ميزانية املركز املعتمدة.

المادة الثانية عشرة:

يعني املجلس مراجع ًا أو أكثر للحسابات من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية

أو االعتبارية املرخص هلم بالعمل يف اململكة ،وحيدد أتعاهبم ،وإذا تعدد مراجعو
احلس�ابات فإهنم يكونون مسؤولني بالتضامن عن أعامهلم أمام املركز ،ويعرض

تقرير مراجع احلسابات عىل املجلس للموافقة عليه.

الثالثة عشرة:

السنة املالية للمركز هي السنة املالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة:

يصدر املجلس القرارات الالزمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة:

ينرش هذا التنظيم يف اجلريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نرشه.
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