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 شهادات الجودة  :الخدمة مجال

 :الخدمة توصيف 1

 و التغليا للتعبئاة –التقييم ومنح شهادة المطابقة للمعايير العالمية لشهادة تجار التجزئة البريطاان   الخدمة: سما

BRC Packaging  

  :الشركة المستفيدة 2.1 .

اعية نكمعيدار لتيديددد  جدم الشدركات العدد المبيعدات علددى ا  بندا  ةمقسدم ةيقدد  برندامت تيدديل العددناعة هدماتدك للشدركات العددناعي

 المستفيدة كما هو مبين في الجدول التالي:

 مبيعات )جنيه مصري(إجمال  ال الشركات

 مليون 05حتى  الصغيرة

 مليون 055لى إمليون  05أكثر من  المتوسطة 

 مليون 055أكثر من  الكبيرة

 

 بجمهورية معر العربية  مقر الشركة المستفيدة فييتم تنفيذ معظم أنشطة المشروع  :مكان تنفيذ الخدمة 3.1

 :الغرض من الخدمة 4.1

 :هوا عليه االهتيارلذي يقع ا الجهة المانيةالمقدمة بمعرفة  الغرض من الخدمة

 والمرن المسرتفيدة  للشرركة BRC Packaging والتغليف مواد التعبئة -تجار التجزئة البريطاني  لنظام القيام بإجراء المرجعة الالزمة 

 .كافة المراجعات الالزمة لذلك اجتيازشهادة في حالة للالفعلي 

 :. نطاق العمل2.

المستفيدة  للشركة BRC Packaging والتغليف مواد التعبئة -التجزئة البريطاني رتجا نظامتقييم تطبيق  وه ستشار االالمطلوب من 

 كافة المراجعات الالزمة بنجاح. اجتيازفي حالة  ومنحها شهادة

 : التالية/ المرا ل يجب أن يتضمن األنشطة  مقد  الخدمةعمل نطاق 

 

 .لتيديد نطاق منح الشهادة ومركز تيديل العناعة بين الشركة المستفيدة ومقد  الخدمةتمهيدي  اجتماعالمهمة األولى:  -4

 اسدتمرارتثبد   التدي الشدركة داهدل الجودة واالجرا ات المتبعدة ةدارإوالوثائق الخاصة بنظا   اإلجرا ات مراجعة المهمة الثانية: -4

 .لشهادةلبياالت عد  المطابقة  تقرير وإصدار“والتغليف مواد التعبئة -تجار التجزئة البريطاني"التطابق مع بنود مواصفة 

 ة.المستفيد ةنظا  بموقع الشركالم يتنفيذ زيارات لتقي: الثالثة المهمة -3

 التقييم.و ةعد  المطابقات التي ظهرت هالل المراجعبالمال ظات و ةغ الشركة المستفيدبالإ :المهمة الرابعة -1
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الشرركة  ومدنح“والتغليدف مدواد التعبئدة -تجدار التجزئدة البريطدانيتنفيذ المراجعة النهائيدة بالمطابقدة مدع شدهادة " المهمة الخامسة: -5

 .تنفيذ اإلجراءات التصحيحيةحالة  شهادة المطابقة في المستفيدة

-تجار التجزئدة البريطداني " شهادة من ضوئية بعورة معيوبا   بالخدمة الخاص النهائي التقرير وتسليم إصدار: السادسة المهمة -6

 .“والتغليف مواد التعبئة 

 المشروع  إدارة-3

   مركز تحديث الصناعة هو المسئول عن إدارة العقد 

  تحديث الصناعة ومقدم  مركز التعاقد طرفيوبعد موافقة  لذلك،إذا كانت هناك حاجة  العقد،يمكن تعديل اسلوب تنفيذ

 والشركة المستفيدة دون األخالل بأي من مراحل أو مخرجات العقد  /الخدمة

   الصناعةمراجعة العقد لدى العميل أو بمركز تحديث  اجتماعاتتعقد 

  الخدمة:الزمنية لتنفيذ  والفترة  اإلدار الدعم-4

على أن يتم إصدار الشدهادة  كات العغيرة والمتوسطة والكبيرةلجميع الشرع أسبو 42تستغرق الفترة الزمنية لتنفيذ الخدمة فترة ال تزيد عن 

 للشركات الكبيرة  1للشركات المتوسطة و 1للشركات العغيرة و 3إجمالي أيا  العمل التقديرية هي  .في هالل تلك الفترة

 :إلتزامات الجهة المستفيدة4.1

 يجب على الجهة المستفيدة أن تلتز  باآلتي: التوقيتات الميددة يلضمان تنفيذ الخدمة المطلوبة وف

 توفير الدعم اإلداري لمقد  الخدمة طوال فترة عملك داهل الجهة المستفيدة. 

 تنفيذ اإلجرا ات التعيييية المطلوبة.  

 :الدعموتسهيالت  واالنتقاالتاإلقامة  4.2

 المشروع،وتسهيالت الدعم الالزمة لتنفيذ  واالنتقاالتمقدم الخدمة مسئول عن توفير كافة ترتيبات اإلقامة 

 الالزمة لتنفيذ العمل: الخبرات- 5 

ذلرك مرع كرل  تمرا يببرويجرب تقرديم ) EOS)والجرودة هيئرة المواصرفات مسجل لرد   يجب أن يكون االختيار ه  يقع عليالذ مقدم الخدمة

 .خطاب إسناد صادر لصالحه

 :أكبر واحد أو استشار 

 مواد التعبئة والتغليف-مؤهل علمي مناسب لطبيعة المواصفة الدولية " تجار التجزئة البريطاني 

 تمد دولياً في المواصفة المطلوبةمراجع مع. 

  سنوات في المراجعة على المواصفات الدولية  7 خبرة-المشروعالتمتع بالخبرات المالئمة لطبيعة 

 مشروع مماثل 5 تنفيذ عدد يالنجاح ف. 

 / العربيةإتقان اللغتين اإلنجليزية. 

  والعرض والتحليل وكتابة التقارير االتصالالتمتع بمهارات.  

 

 



 “ و التغليف للتعبئة –للمعايير العالمية لشهادة تجار التجزئة البريطاني التقييم ومنح شهادة المطابقة -الشروط المرجعية القياسية 
 

 4 

 :ومخرجات المشروع التقارير-6

 يطلبهددا مدددير يللمال ظددات التدد للمشددروع بعددد تعديلددك طبقددا   يالنهددائ نهايددة المشددروع يتعددين علددى مقددد  الخدمددة تقددديم التقريددر يفدد 

بعدفة  مقبدوال   قريدر يعتبدرلتلدك المال ظدات أو إهطدارأ بدلن الت استالمكأسبوعين من تاريخ  زال يتجاوموعد  ي، وذلك فالمشروع

 نهائية.

 :والتقييم المتابعة-7

 من  ي قبول أو رفض أي  ولك اليق ف ،وتقييم تنفيذ المشروع هو المسئول عن متابعة بمركز تيديل العناعة مسئول تنمية األعمال

 .التقارير المقدمة مع إبدا  أسباب الرفض

  مقدد  تمهيددي لبدد  المشدروع بدين  اجتمداعتاريخ توقيع هطاب اإلسناد علدى أن يدتم عقدد  مناليو  التالي يبدأ تنفيذ المشروع هالل

علدى هطدة تنفيدذ المشدروع والبرندامت الزمندي  االتفداق االجتمداعيتم في هدذا و ،ومسئول تنمية األعمال الشركة المستفيدةو الخدمة

 كافة األطراف. التزاماتوإعادة التلكيد على 

  كافدة األعمددال المطلوبددة وقبدل الميعدداد الميدددد بخطداب اإلسددناد بفتددرة كافيدة يجددب أن يددتم تسدليم المخرجددات المطلوبددة  انتهددا فدور

 اسدتكمالمن مسئول تنمية األعمال والشركة المستفيدة، وفي  الة الياجة لتعديل بعض المخرجدات أو  وقبولها من كل   ومراجعتها

 بعض األعمال يتم البد  في إجرا ات مد أجل تنفيذ المشروع مالم تكن الفترة المتبقية كافية لذلك.

 

 د:وشروط السدا أسلوب-8

 ي:دفعة وا دة كالتاليتم سداد القيمة اإلجمالية للعقد على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفعات شروط السداد القيمة المدفوعة التقارير 

 عول الشركة المستفيدة  من قيمة العقد% 422 التقرير النهائي + صورة الشهادة 

 وحيدة على الشهادة

في  الة فشل الشركة في  من قيمة العقد% 02 التقرير النهائي

تنفيذ اإلجرا ات 

التعيييية لليعول على 

 الشهادة

 وحيدة
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 تقييم العروض   .9

                                                                             

 جدول تقييم العروض

 
الدرجة 

 القصو 

 التقييم

 المبدئي

 التقييم بعد المراجعة

 ) إذا تم (

 التقييم

 النهائي

 33 التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع

    42 تنفيذ المشروع يومنهت مقد  الخدمة فأسلوب 

    42 الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع

    EGAC 42دولي /  في المواصفة المطلوبة  االعتماد

    33 مجموع تقييم بنود التنظيم وطريقة تنفيذ المشروع

 73 خبرات ومؤهالت الخبراء

    42 مؤهل علمي عالي مناسب

     42  المطلوبةالمواصفة في  دوليا    مراجع معتمد

    42 سنوات في المراجعة على المواصفات الدولية  0هبرة 

    42  تنفيذ مشروعات مماثلة 

    73 مجموع تقييم بنود ومؤهالت الخبراء

    133 يالمجموع الكل

 

  درجة على األقل  83اجتياز التقييم الفني يتطلب حصول مقدم الخدمة على 

 

 

 


