
 

  "فوم" التجارية عالمةالمزايدة بيع 

لبيع  بواسطة ظروف خمتومة مزايدة طرحتود املؤسسة العامة للحبوب "مؤسسة حكومية"  
شركات بيع قبل ومشتقات القمح من الدقيق تها "فوم" اخلاصة مبنتجا التجارية عالمتها

، واململوكة هلا مبوجب شهادة التسجيل باهليئة السعودية للملكية الفكرية مطاحن الدقيق
 :التاليوفق  (، وذلك1442032979رقم )

 : وصف العالمة:أواًل
 وكلمة علىاأل يف عربية حبروف فوم كلمة

 سوداأل باللون سفلاأل يف تينيهال حبروف فوم

 
 

 
 استخدام العالمة :: ثانيًا
املوافق  هـ1430 /29/11تاريخ من بدأت املؤسسة باستخدام العالمة التجارية     
 ،ومشتقات القمح الدقيقوعبوات أكياس مجيع أنواع على ويتم وضعها  م17/11/2009

حتى استخدام العالمة التجارية على مع شركات مطاحن انتاج الدقيق األربع  االتفاق وقد مت
 م.31/3/2022 اخلميسنهاية يوم 

 :الشروطثالثا: 
شهادة تسجيل العالمة بجيب أن يكون املتنافس مالكا للمنتجات أو اخلدمات املرخصة  .1

 املتطلبات النظامية.مجيع  ، وأن يراعيبتعديل النشاط أو يتعهد
من  يوم (90)عن  لال تقاملفعول ملدة ساري  ضمان بنكي ابتدائي يلتزم املتنافس بتقديم  .2

زيادة جيب على من تتم الرتسية عليه و ،من قيمة العرض %(2) نسبتهتاريخ إصداره ميثل ما 
يوم عمل من تاريخ  (15)خالل مدة عرضه، وذلك  من إمجالي قيمة%( 5)ضمانه إىل 

 االخطار بالرتسية.
كحد أقصى من تاريخ  أيام (10) قيمة خاللالكامل  دفع املرسى عليهيتوجب على  .3

وحيق للمؤسسة بعد انقضاء املهلة ، كتابة إنذارهفإن مل يلتزم يتم  بالرتسية االخطار
املطالبة بأي تعويضات مقابل أي  لهمصادرة الضمان البنكي وال حيق  باإلنذاراحملددة 

 إجراءات اختذتها املؤسسة بهذا اخلصوص.
، وسيبقى الضمان السداد( يوما من تاريخ 15يلتزم املشرتي بنقل ملكية العالمة خالل ) .4

تاريخ  مع األخذ يف االعتبار ملؤسسة إىل أن يتم اثبات انتقال امللكيةالبنكي يف عهدة ا
 نهاية يوم ب األربع  لشركات  مطاحن انتاج الدقيقاستخدام العالمة التجارية متديد 

استخدام العالمة التجارية منع شركات املطاحن من وال حيق للمشرتي م، 31/3/2022
 .بأي شكل من االشكال قبل هذا التاريخ



 

اجراءات التعديل واإلشهار مبا يف ذلك  يلتزم باالجراءات النظاميةيتحمل املشرتي الرسوم و .5
 ، كما يلتزم باشعار املؤسسة ببداية العمل بالعالمة التجارية.لدى اجلهة املختصة

الضمان  به ًارفقوم ضريبة القيمة املضافةوموضحًا لجيب أن يكون العرض شاماًل  .6
الثبوتية اخلاصة باملتنافس على أن تكون سارية املفعول، كما حيق األوراق  و البنكي

 .قبل أو بعد املزاد إن استدعت احلاجة للمؤسسة طلب أي مستندات أخرى تراها
 سحب ، كما ال حيق لهال حيق للمتنافس اجراء أي شطب أو تعديل على عرض السعر .7

 ه بعد تسليمه للمؤسسة إال يف حالة انقضاء مدة العرض.عرض
سلم مناولة إىل قسم الوارد ة توخمتوم ةف مغلقمن خالل مظاريتقدم العروض باللغة العربية  .8

مبنى  –طريق امللك فهد جنوب طريق امللك عبداهلل )مبقر اإلدارة العامة للمؤسسة بالرياض 
مبوعد أقصاه وذلك العالمة التجارية فوم"  يدة بيعويكتب على كل منها: "مزا( 975رقم 
م، على أن 14/2/2022املوافق  ـه13/7/1443 االثننينية ظهرا من يوم اعة الثاالس

يوما  تبدأ من التاريخ األخري احملدد  (30)عن  ليكون العرض  ساري املفعول  مبدة ال تق
احملدد،  وعديف املواملطلوبة بالطريقة  قدمي وسوف يرفض أي عطاء ال الستقبال العروض

هـ 14/7/1443 الثالثاءم الساعة العاشرة صباحا من يواريف علما بأنه سيم فتح املظ
 م.15/2/2022املوافق 

تطبق األحكام األخرى الواردة يف نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية والئحته  .9
، ولن ينظر ألي طلب بتمديد التنفيذية وذلك فيما مل يرد به نص خاص يف هذه الشروط

 .فرتة املزايدة ألي سبب
لجنة على الربيد االلكرتوني لايف حالة وجود أي اســــــــــــتفســــــــــــارات التواصــــــــــــل مع  .10

almana@sago.gov.sa . 

 مع دعواتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.
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المؤسسة العامة للحبوب

المؤسسة العامة للحبوب

1452/10/21 1442/12/23

المملكة العربية السعودية

فلفل حلو، حلوى لوز، عجينة لوز، يانسون، مستحضرات عطرية للطعام، قهوة اصطناعية، مسحوق الخبيز، صودا الخبيز ]بيكربونات الصودا 

لغراض الطهو[، شعير مطحون، شعير مقشر، دقيق الشعير، دقيق البقول، شمع نحل، مشروبات أساسها الشوكولتة، مشروبات أساسها الكاكاو، مشروبات أساسها القهوة، منكهات 

للمشروبات بخلف الزيوت العطرية ]منكهات[، مشروبات أساسها الشاي، بيكربونات الصودا لغراض الطهو ]صودا الخبيز[، عوامل تماسك البوظة ]مثلجات صالحة للكل[، بسكويت، 

خبز، خبز زنجبيل، خبز إفرنجي، لب خبز، كعك، عجينة كيك، مسحوق كيك، كيك، منكهات للكيك بخلف الزيوت العطرية، أقراص أرز، حلوى*، براعم نبات الكبر المخللة، 

كلمة فوم بحروف عربية في العلى وكلمة فوم بحروف لتينيه في السفل باللون السود

1442/10/22
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كراميل ]حلوى[ ، نكهة الكرفس، مستحضرات الحبوب، وجبات خفيفة أساسها الحبوب، برغر جبنة ]ساندويشات[، علكة*، هندبا برية ]بدائل 

للقهوة[، رقائق ]منتجات حبوب[، شوكولتة، مشروبات شوكولتة مع حليب، مشروبات أساسها الشوكولتة، التشاوتشاو ]توابل[، مقبلت هندية ]توابل[، قرفة ]بهار[، كبش قرنفل ]

بهار[، كاكاو، مشروبات كاكاو مع حليب، منتجات كاكاو، مشروبات أساسها الكاكاو، قهوة، قهوة اصطناعية، مشروبات قهوة مع حليب، منكهات للقهوة، مستحضرات نباتية تستخدم 

كبدائل للقهوة، قهوة غير محمصة، مشروبات أساسها القهوة، توابل، حلويات، كعك محلى، ملح، رقائق ذرة، دقيق ذرة، دقيق ذرة، ذرة، مطحونة، بوشار )حب الذرة(، ذرة محمصة، 

صلصة فواكه ]صلصات[، كسكس ]سميد[، بسكويت، بوظة )أيسكريم(، كريمة من صلصة المايونيز بالخردل لغراض الطبخ، كريمة من صلصة المايونيز بالخردل لغراض الطهو، كري ]

بهار[، كسترد، توابل سلطة، مثلجات صالحة للكل، خلصات للمواد الغذائية، عدا الخلصات اليثرية والزيوت العطرية، معاجين أغذية نشوية، أغذية نشوية، خمائر للعجين، رقائق ذرة، 

رقائق ذرة، رقائق شوفان، منكهات بخلف الزيوت العطرية، منكهات للمشروبات بخلف الزيوت العطرية، منكهات للكيك بخلف الزيوت العطرية، منكهات بخلف الزيوت العطرية، منكهات 

للمشروبات بخلف الزيوت العطرية، منكهات للكيك بخلف الزيوت العطرية، بزور كتان للستهلك البشري، دقيق*، منتجات طحن الدقيق، أقراص سكرية ]حلويات[، أغذية نشوية، 

خلصات للمواد الغذائية، عدا الخلصات اليثرية والزيوت العطرية، طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك ]تثليج[، لبن مجمد ]حلويات مثلجة[، لبن مجمد ]حلويات مثلجة[، جلي 

فواكه ]حلويات[، أعشاب بساتين محفوظة ]توابل[، زنجبيل ]بهار[، خبز زنجبيل، غلوكوز لغراض الطهو، إضافات غلوتين لغراض الطهو، غلوتين محضر كمواد غذائية، دبس السكر، 

صلصات مرق اللحم، برغل للطعام البشري، مهلبية بالحليب للطعام، حلوة طحينية، قوالب من البقوليات عالية نسبة البروتين، عصيدة الذرة، عصيدرة الذرة المطحونة، عسل نحل، شعير 

مقشر، شوفان مقشر، بوظة )أيسكريم(، عوامل تماسك البوظة، ثلج للمرطبات المنعشة، ثلج طبيعي أو صناعي، شاي مثلج، عوامل تماسك المثلجات الصالحة للكل، مثلجات صالحة للكل، 

مساحيق للمثلجات الصالحة للكل، منقوعات غير طبية، جلي فواكه ]حلويات[، كتشاب ]صلصة[، خميرة، بزور الكتان للستهلك البشري، سوس ]حلويات[، قطع حلوى ]حلويات[، 

معكرونة، معكرون ]معجنات[، رقائق ذرة، دقيق ذرة، دقيق ذرة، ذرة مطحونة، ذرة محمصة، بسكويت من الشعير المنبت )الملت(، خلصة الشعير المنبت )الملت( للطعام، شعير منبت )

ملت( للستهلك البشري، مالتوز، ماء مالح، مرزبانية، مايونيز، دقيق، صلصات مرق اللحم، فطائر لحم، مطريات لحوم للغراض المنزلية، نعناع للحلويات، دبس للطعام، موسية 

شوكولته، موسية حلوى الفاكهة، خردل، دقيق الخردل، دقيق محضر من النودلز )المعكرونة الرقيقة(، نودلز )معكرونة رقيقة(، جوزة الطيب، رقائق شوفان، طعام أساسه الشوفان، دقيق 

شوفان، شوفان مطحون، شوفان مقشر، فطائر محلة )بانكيك(، معكرونة، عجينة لوز، عجينة كيك، 
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عجينة فول الصويا ]توابل[، عجين أغذية نشوية، فطائر باللحم، أقراص محلة ]حلويات[، فطائر، فطائر، معجنات، حلويات فول سوداني، فلفل، 

حلويات بالنعناع، فلفل ]توابل[، البيستو اليطالية ]صلصات[، بسكويت بالزبدة، بتي فور ]كعك[، فطائر، فطائر لحم، بيتزا، دقيق بطاطا للطعام، مسحوق كيك، مساحيق للبوظة، برالين )

حلوى اللوز أو الجوز(، ملح لحفظ المواد الغذائية، شمع النحل* )عكبر(، مهلبية، كيش )فطيرة كسترد(، رافيول )فطائر بالجبنة والصلصة الحمراء(، مقبـلت ]توابل[، شعيرية رقيقة، 

أرز، أقراص أرز، وجبات خفيفة أساسها الرز، خبز أفرنجي، جلي ملكي*، قرشلة، زعفران ]توابل[، ساغو، توابل سلطة، ملح طعام، ملح لحفظ المواد الغذائية، سندويشات، صلصة 

بندورة، صلصات ]توابل[، مواد تماسك السجق، ماء البحر للطهو، توابل، سميد، شراب ]مثلجات[، وجبات خفيفة أساسها الحبوب، وجبات خفيفة أساسها الرز، شراب ]مثلجات[، عجينة 

فول الصويا ]توابل[، دقيق صويا، صلصة صويا، سباغيتي )معكرونة رفيعة(، بهارات، فطائر صينية، يانسون نجمي، نشا للطعام، أصابع سوس ]حلويات[، مستحضرات لتكثيف الكريمة 

المخفوقة، سكر، حلويات السكر، سوشي، محليات طبيعية، حلويات سكرية، حلويات بالنعناع، تبولة، تاكو )تورتيلل ذرة مقلية(، تابيوكا، دقيق التابيوكا للطعام، تورتات )كيك بالفواكه(، 

شاي، شاي مثلج، مشروبات أساسها الشاي، عوامل تغليظ لطهو المواد الغذائية، صلصة بندورة، كعكة ذرة )التورتيلل(، كركم للطعام، خبز بدون خميرة، فانيل ]منكهة[، فانيلين ]بديل 

للفانيل[، مستحضرات نباتية تستخدم كبدائل للقهوة، شعيرية ]نودلز[، شعيرية رقيقة، خل، كعكة الوفل، ماء البحر ]للطهو[، أعشاب بحرية ]توابل[، طحين قمح، نتاش القمح للستهلك 

البشري، مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة، خميرة، لبن مجمد ]حلويات مثلجة[، لبن مجمد ]حلويات مثلجة[، القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصطناعية؛ الرز؛ التابيوكا 

والساغو؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل النحل والعسل السود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل 

والصلصات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج، موزيل ، 
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