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 الحكومية والمشتريات فريق متابعات المنافسات 

 فكرة أصبحت واقعا  



 :ُنبذة

 الغرف مجلس مظلة تحت الحكومية والمشتريات المنافسات متابعة عمل فريق ُشكل * 

 مباشر إشراف تحت مهامه الفريق ويباشر أعضائه، قبل من ذاتية بموارد السعودية،
 الصناعيين من عدد وعضوية الزامل، عبدهللا بن عبدالرحمن /الدكتور سعادة من

  .السعودّية العربّية المملكة في الرائدة والمصانع

 القانونية، واالستشارات للمحاماة الحقيل العثمان أحمد بمكتب العمل فريق استعان* 
 لتفعيل الصلة ذات الجهات مع والتواصل والخطابات الدراسات إعداد في بدوره ليقوم
 .نَِظاما   الُمقررة األفضلية ونسبة األولوية إعطاء مبدأ

  

  



 النظام األساسي الذي يستمد الفريق منه األعمال 

 

 في َنص   حيث هـ،1397 في (14/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر وأعمالها مشروعاتها وتنفيذ الحكومة ُمشتريات تأمين ِنَظام1.
 كانت متى األجنبية مثيالتها من غيرها على السعوديّ  المنشأ ذات والُمنتجات المصنوعات تفضيل " على األولى الماّدة من(هـ)الفقرة
 “ األجنبية مثيالتها عن الُمواصفات في تقل كانت ولو أجله، من التأمين تقرر الذي للغرض ُمحققة

هووت تأكيوود الموونظم علووى تلووو الحمايووة واألفضوولية فووي نظووام المنافسووات 1427/09/04وتوواري   58/المرسوووم الملكووي الكووريم رقووم م2.
والمشتريات الحكومية الصوادر بالمرسووم الملكوي وذلوو فوي الموادة الخامسوة منوه، وكوذا فوي الموادة الثانيوة مون الالئحوة التنفيذيوة مون 

 . النظام المذكور 

هوت تضومنت القواعود التزاموا  يقوع علوى عواتق األجهوزة الحكوميوة والشوركات 1427/06/25وتواري   139قرار مجلس الوزراء رقم 3.
مون رأس مالهوا بوجووب إعطواء المنتجوات الوطنيوة أفضولية فوي األسوعار عون %( 51)التي تساهم فيهوا الحكوموة بنسوبة ال تقول عون 

، وعوون مثيالتهووا موون المنتجووات ذات المنشووأ الوووطني بنسووبة ال تزيوود عوون %(10)مثيالتهوا موون المنتجووات األجنبيووة بنسووبة ال تقوول عوون 
عوون مثيالتهووا موون المنتجووات %( 10)، وفووي حووال عوودم توووفر المنووتع الوووطني إعطوواء المنتجووات ذات المنشووأ الوووطني أفضوولية %(5)

 .األجنبية 



 أهداف الفريق

  في الوطنية والصناعات للمنتجات األفضلية ونسبة األولوية إعطاء مبدأ تفعيل على العمل * 
 .المشاريع

 ومصدر منتع مجتمع إلى ومستهلو مستورد مجتمع من السعودية العربية المملكة تحويل * 
 .العالمي االقتصاد في والعب

 المنشأ ذات غيرها محل الوطنية والمنتجات المصنوعات إحالل في المُنِظم مقصود تحقيق * 
 .األجنبي

 الوطنية المنتجات بحماية الصلة ذات والتعاميم واللوائح األنظمة بشأن الدراسات إعداد * 
 .وغيرها اإلدارية والعقود

 مستمر بشكل عمل خطط ووضع واالستشاريين الفريق أعضاء كافة مع دورية اجتماعات عقد* 



  أصحاب مع واالجتماع الحكومة فيها تساهم التي والشركات الحكومية األجهزة مع التواصل * 
 .الوطنية للمنتجات األولوية إعطاء بشأن القرار

 .البطالة لمشكلة ناجعة حلول إيجاد في الجادة والمساهمة السعودي للشباب عمل فرص إيجاد * 

 تبرمها التي والعقود طرحها يتم التي المنافسات وشروط مواصفات تضمين على العمل * 
 .الحكومة فيها تسهم التي والشركات الحكومية األجهزة

 .النظامية اإلجراءات واتخاذ األولوية مبدأ تفعل لم التي الجهات ومخاطبة الشكاوى تلقي * 

 قد مخالفات أي لمواجهة ومهندسين بخبراء االستعانة خالل من المشاريع متابعة نحو السعي * 
 .تحدث



 إنجازات

 المنتجات بإعطاء للمطالبة واألهلية الحكومية الجهات من العديد مع التواصل * 
   :ضمنها ومن ،واألفضلية األولوية الوطنية والمصنوعات

   .الداخلية وزارة •

 .المالية وزارة •

 .والتخطيط االقتصاد وزارة •

 .الصحة وزارة •

 .والصناعة التجارة وزارة •

 .السعودّية أرامكو •

                                       



   .المالية وزارة قبل من دعم على العمل فريق حصول *  

 والوطنية، للمنتجات األولوية بإعطاء التزامها على الحكومة فيها تسهم التي والشركات الحكومية الجهات تأكيد * 

 :ومنها

 المدني الطيران لشؤون العام والمفتش والطيران لدفاع ا وزير مساعد السمو صاحب خطاب .أ  

 معادن لشركة التنفيذي الرئيس سعادة خطاب .ب  

 .للكهرباء السعودية لشركة التنفيذي الرئيس سعادة خطاب .ج 

 .السعودية االتصاالت لشركة التنفيذي الرئيس سعادة خطاب .د 

 .والتطوير للتخطيط الصحة وزارة وكيل سعادة خطاب .هت 

 .المنتدب والعضو للتنمية السعودي الصندوق رئيس نائب سعادة خطاب .و 

  

  

 إنجازات



 األولوية إعطاء لمناقشة الصلة ذات الجهات في القرار أصحاب مع االجتماع * 
 :ومنها الوطنية، للمنتجات

 .  االجتماع مع وزير اإلسكان . أ 
 .  االجتماع مع سعادة نائب مدير عام اإلدارة الفنية في صندوق السعودي للتنمية . ب
 .االجتماع مع شركة سابو . ج
 . ، من أجل انجاز ورشة عمل « مدن»العمل مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية . د
 .االجتماع مع معالي وزير االقتصاد. هت
 . االجتماع مع معالي وزير التجارة والصناعة . و
 .  مخاطبة شركة أرامكو السعودية، وعقد عدة اجتماعات مع كبار مسئوليها التنفيذيين. ي

  

 إنجازات



 .الصلة ذات الجهات مع ومتابعتها الشكاوى تلقي * 

 الموحدة القواعد في عليها المنصوص األفضلية نسبة تفعيل العمل فريق استطاع * 
 المنشأ ذات والمنتجات الوطنية للمنتجات الحكومية المشتريات في األولوية إلعطاء
 .الوطني

  

 إنجازات



 دوليةتجارب 

 الصغيرة األخص وعلى صناعاتها وتعزيز دعم إلى سعت التي الدول من عدد   هناو 
 والهند اليابان الدول تلو بين ومن الصناعات، لتلو حوافز وتوفير والُمتوسطة
 ، الحكومية العقود على الحصول في األولوية الصناعات لتلو أعطت والتي وغيرها،
 .الوطنية المنتتتجات شتتراء تفضتتيل سياستتة وانتهاج

  



 شكرا  لحسن إستماعكم
  


