القمح

متطلبات التسجيل

 01مايو8102

يف قائمة الشركات املؤهلة لتوريد القمح للمؤسسة العامة للحبوب
انطالقا من حرص املؤسسة العامة للحبوب على الشفافية ودعم املنافسة العادلة بني املوردين توضح هذه الوثيقة
متطلبات تأهيل شركات احلبوب العاملية املتخصصة لالنضمام لقائمة الشركات املؤهلة للدخول يف املنافسات
العاملية اليت تطرحها املؤسسة لشراء القمح من األسواق العاملية.


املستندات واألوراق املطلوب ارساهلا عرب الربيد االلكرتوني الرمسي :

 خطاب رمسي بتوقيع املدير التنفيذي للشركة موجه إىل معالي حمافظ املؤسسة العامة للحبوب
لطلب املوافقة على التسجيل ضمن الشركات املؤهلة للدخول يف منافسات القمح اليت تطرحها
املؤسسة.
 أعمال الشركة يف جمال جتارة القمح خالل األعوام اخلمسة األخرية متضمنا ما يلي:
 إمجالي كميات القمح املوردة كل عام دول املنشأ وموانئ الشحن والدول املستوردة وموانئ التفريغ. اجلهات املستوردة والكميات املستلمة. ملخص النتائج املالية املعتمدة للشركة آلخر  3سنوات.
 عنوان املكتب الرئيس للشركة واسم الوحدة املسؤولة يف البلد املصدر والذي سيكون مسؤول عن تلقي
دعوات منافسات القمح اليت تطرحها املؤسسة العامة للحبوب وإرسال عروض األسعار ،وكم عدد
العاملني يف هذه الوحدة.
 رقم الفاكس الرمسي للشركة والذي سيتم إرسال دعوات منافسات القمح اليت تطرحها املؤسسة.
 الربيد االلكرتوني الرمسي والقانوني للشركة والذي سيتم إرسال دعوات منافسات القمح اليت تطرحها
املؤسسة.
 اهليكل القانوني مللكية الشركة بشكل واضح.
 أمساء املساهمني الرئيسيني يف الشركة واليت تزيد حصة ملكيتهم عن  %01من أسهمها.


االلتزام بأشعار املؤسسة العامة للحبوب بأي تغري جوهري يف حصص املساهمني كالشراء املباشر
حلصص ،أو تأسيس مشروع مشرتك ،أو االستحواذ من قبل جهة اخرى.

 النزاعات التجارية أو التحكيم الدولي الذي تكون الشركة طرف فيه واملتعلقة بصفقات احلبوب مع
ذكر املدعي واملدعى عليه.
 أصول الشركة يف موانئ الشحن من صوامع ختزين ومعدات وأصول لشحن سفن احلبوب السائلة ،سواء
مملوكة للشركة أو لديها حصة فيها أو مستأجرة أو مشروع مشرتك مع جهة أخرى.
 االستثمارات اململوكة أو املؤجرة عن طريق الشركة مع حتديد (الدولة /امليناء /الطاقة التخزينية/
أسعار التحميل /هيكل امللكية).
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القمح

 يرجى التأكيد بنعم أو ال فيما إذا كانت الشركة وردت حبوب ألي جهات حكومية؟
 يرجى ملء اجلدول التالي والذي حيتوي على البيانات األساسية لالتصال بالشركة من خالل حتديد
اسم الشخص املسؤول وبيانات االتصال به وكذلك حتديد املدير املباشر للشخص املسؤول وبيانات
االتصال به :
البيان

الشخص املسؤول

املدير املباشر للشخص املسؤول

االسم :
املنصب :
رقم الفاكس :
رقم تليفون املكتب :
الربيد اإللكرتوني :
رقم اهلاتف اجلوال :
التليفون األرضي املباشر :

 يتم البت يف الطلبات املقدمة للمؤسسة من قبل الشركات العاملية املوردة للقمح للتأكد من صحة البيانات
ومدى أهلية هذه الشركات للتعامل يف جمال جتارة القمح ،ويف حالة املوافقة على الطلب يتم إخطار
الشركة رمسيا بذلك ومن ثم إرسال الدعوات هلا للمشاركة يف أول منافسة جتريها املؤسسة بعد تاريخ
املوافقة.
 يتم عمل تقييم دوري للشركات املوردة للنظر يف مدى جدية مشاركتها يف املنافسات اليت تطرحها املؤسسة
ومدى تنافسية األسعار املقدمة من قبلها يف ضوء متابعة يومية ألسواق وبورصات احلبوب العاملية يقوم بها
فريق من اخلرباء واملتخصصني باملؤسسة ،وبناء عليه يتم استبعاد الشركات الغري جادة من حيث املشاركة
وتنافسية األسعار.
يف حالة رغبة أي مورد جديد يف طلب التسجيل وإلرسال البيانات واملعلومات املوضحة عاليه ،يرجي مراسلة
جلنة احلبوب باملؤسسة واملختصة بالقمح مع ارسال نسخة مع ارسال نسخة ملدير عام اإلدارة العامة للحبوب
أ .حممد بن ابراهيم الفوزان و مستشار حمافظ املؤسسة السيد /دانيال بوتون :
Email: Wheat_com@sago.gov.sa cc mifawzan@sago.gov.sa and dbutton@sago.gov.sa

جلنة احلبوب

إدارة استرياد احلبوب

املؤسسة العامة للحبوب
Page 1 of 2
FORM100 Pre-Registration Document for Wheat Prospective Supplier Arabic V0 6 01-may2018

