تأهيل الشركات احملايدة لفحص احلبوب

منوذج املؤسسة العامة للحبوب لتأهيل الشركات احملايدة لفحص احلبوب
السادة /شركات الفحص
املؤسسة العامة للحبوب ال تتعاقد مع اي من شركات فحص احلبوب احملايدة بشكل مباشر ،ولكن يتم التعاقد
معهم من خالل الشركات املوردة اليت مت الرتسية عليها من خالل املناقصات العامة لشراء احلبوب .حيث يقوم
املورد باختيار اي من الشركات احملايدة املوجودة بالقائمة اليت مت اعتمادها وترشيحها من املؤسسة العامة للحبوب
وال يوجد ألي منها أي افضلية سوي أن تكون حمايدة.
أجب على مجيع األسئلة التالية تفصيلياً وأرسل نسخة ممسوحة ضوئيًا بالربيد اإللكرتوني للمؤسسة العامة للحبوب.
علماً بان املؤسسة العامة للحبوب مهتمة بالبيانات اخلاصة بكال من الشعري العلفي والقمح املعد للطحن فقط لذا
يرجى عدم تضمني أي من البيانات اليت ختص سلع أخرى.
البيانات املطلوبة للمراجعة من خالل جلنة االعتماد واملراجعة باملؤسسة العامة للحبوب:
 خطاب عرب الربيد اإللكرتوني من املدير التنفيذي من الشركة لديكم موجه إىل معالي حمافظ املؤسسة العامة
للحبوب يطلب فيه أن تصبح الشركة فاحص معتمد ملوردي القمح و /أو الشعري.
 التقدم للمؤسسة العامة للحبوب باهليكل القانوني مللكية الشركة /املؤسسة وذلك للفحص واملراجعة على أن
يكون واضح ومعتمد وكذلك يذكر به أمساء اإلدارة التنفيذية للشركة وشهادات املساهمني.
 التقدم جبميع الرخص التجارية اليت حتدد بوضوح تاريخ الرتخيص أو موافقه التسجيل من قبل الوزارات
املختصة أو اهليئات احلكومية.
 نسخة من الغطاء التأميين اخلاصة بالشركة مبا يف ذلك املسئولية العامة بقيمه ال تقل عن 011مليون دوالر
أمريكي كحد ادني.
 جيب ذكر عدد خمتربات التحليل اململوكة للشركة قانوناً مع كافة التفاصيل اخلاصة بشهادات اعتماد اجلودة
ألي من هذه املختربات لتحليل حبوب القمح وايضا الشعري العلفي يف جمال الكشف عن ملوثات اإلشعاع،
الديوكسني ،بقايا املبيدات احلشرية ،املعادن الثقيلة ،الكشف عن احلبوب املعدلة وراثياً.
يرجى تقديم مجيـع الشهـادات اليت تبني عضويتها واعتمادهـا يف جمال التفتيش وشحن احلبـوب مثل
 ISO 17025 & ISO 17021, IFIA, GAFTA, FOSFA, EUROLAB, COCERAL, IFFO, ICCوغريها.
إذا كنت الشركة تعتمد على خمتربات مستقله لتحليل القمح والشعري العلفي اولديها تعاقد معها يرجى تقديم
التفاصيل الكاملة هلذه املختربات ،جنبا إىل جنب مع عضويتها واعتمادات اجلودة املدرجة هلا.
 يرجى إرفاق البيانات التجارية األخرية اخلاصة بشركتكم للسنوات اخلمس املاضية املتعلقة بفحص جوده
البضائع والتفتيش عليها واخلاصة بشحنات الشعري و/أو شحنات القمح (احلبوب):
 كمية احلبوب لكل صفقة جتارية. بلد املنشأ وميناء التحميل  +بلد االستالم وميناء التفريغ. اسم جهة الشراء وايضا اسم البائع والدولة اليت تعاقدت لفحص البضائع (الفحص البحري وحده اليعتد به).
 قائمة مبواصفات جودة احلبوب املباعة إىل املشرتي وحدودها. -قائمة مفصلة خبربات الشركة فى جمال تبخري احلبوب.
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توضيح باألمثلة املفصلة لنشاط الشركة فى جمال التفتيش علي نظافة السفن وجاهزيتها لنقل
احلبوب الغذائية املعدة لالستهالك االدمي واحلبوب املستخدمة كعلف للحيوانات .مبا يف ذلك
احلجر الزراعي والصحة النباتية.
خربات الشركة يف التحقق من صحة شهادات املنشأ وشهادات الصحة النباتية والتحقق من صحتها
مع مكتب اإلصدار املختص.
من خالل الدراسات االستقصائية قد تطلب املؤسسة العامة للحبوب شهادات التحليل الكاملة ألي
أو كل من البضائع املذكورة من قبل الشركة.
أعلى قيمة مالية مت تدقيقها من خالل شركتكم يف الثالث سنوات االخرية.
عَدد املوظفني بالشركة وبشكل منفصل كم عدد املقاولني الذين مت التعاقد معهم لكل موقع.
يرجى ذكر مجيع دعاوى التحكيم يف جمال جتارة وشحن احلبوب املنظورة حالياً واليت تتعلق
بشركتك كطرف .يرجى حتديد موقف الشركة كمدعي أو مدعى عليه.
تفصيال يرجى تقديم قائمة باملوظفني السعوديني احملليني الرئيسيني الذين تستخدمهم الشركة
إىل جانب شهادة السعودة (نطاقات) اليت تتحقق من وضعهم الوظيفي.

املرجو توفري معلومات االتصال الكاملة عن مسؤول االتصال للشخص الرئيسي الذي ترشحه الشركة كمسؤول عن
فحص احلبوب عاملياً وايضا مديره املباشر:
مدير مسؤول االتصال
مسؤول االتصال
التفاصيل
االسم
الوظيفة
تليفون املكتب
الربيد االليكرتوني
اجلوال
التليفون املباشر
ستسلم املؤسسة العامة للحبوب الطلب املقدم من شركتكم وستقوم مبراجعته أو طلب أي معلومات ايضاحيه
اضافيه وكذلك ارسال النتيجة رمسيا عن طريق الربيد الكرتوني.
فى حالة املوافقة على شركتكم سيتم تضمينها يف قائمه شركات الفحص احملايدة واملقدمة للموردين املعتمدين
فى مناقصات احلبوب اليت ستطرحها املؤسسة العامة للحبوب وذلك إلمكانية التعاقد خلدمات الفحص والتصديق.
اذا صدر من إحدى شركات الفحص احملايدة تصرف غري الئق فقد يتم تعليق خدماتها من خالل املؤسسة العامة
للحبوب ورفع امسها من قائمة الشركات احملايدة اليت يتم ترشيحا للموردين.
لتقديم املعلومات املذكورة أعاله يرجى مراسلة جلنة احلبوب عن طريق الربيد الكرتوني:
wheat_com@sago.gov.sa

و/أو

barley_com@sago.gov.sa

