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 شهادات الجودة  :الخدمة مجال

 :توصيف الخدمة 1

 BRC Packagingمواد التعبئة والتغليف تجار التجزئة البريطاني - يةالدول للمواصفةالمطابقة  شهادة تجديدالتقييم و الخدمة: سما

  

  :الشركة المستفيدة 2.1 .

اعية نكمعيددار لت ديددد اجددم الشددركات الخدد المبيعددات علددى ا  بنددا  ةمقسددم ةيقدددب برنددامد ت ددديا الخددناعة لدماتددا للشددركات الخددناعي

 المستفيدة كما هو مبين في الجدول التالي:

 مبيعات )جنيه مصري(إجمالي ال الشركات

 مليون 05حتى  الصغيرة

 مليون 055لى إمليون  05أكثر من  المتوسطة 

 مليون 055أكثر من  الكبيرة

 

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

 :الغرض من الخدمة 4.1

 :هوا عليه االلتيارلذي يقع ا الجهة المان ةالمقدمة بمعرفة  الغرض من الخدمة

 والمنحالمستفيدة  للشركة    BRC Packagingوالتغليفتجار التجزئة البريطاني   مواد التعبئة   لنظام جعة الالزمة االقيام بإجراء المر

 .كافة المراجعات الالزمة لذلك اجتيازشهادة في حالة للالفعلي 

 :. نطاق العمل2.

المستفيدة  للشركة  BRC Packaging والتغليفتجار التجزئة البريطاني   مواد التعبئة  تقييم تطبيق نظام وه ستشار االالمطلوب من 

 كافة المراجعات الالزمة بنجاح. اجتيازفي حالة  وتجديد الشهادة

 : التالية/ المراال يجب أن يتضمن األنشطة  مقدب الخدمةعمل نطاق 

 .لت ديد نطاق منح الشهادة ومركز ت ديا الخناعة بين الشركة المستفيدة ومقدب الخدمةتمهيدي  اجتماعالمهمة األولى:  -4

 اسدتمرارتثبد   التدي الشدركة دالدل الجدودة واالجدرا ات المتبعدة ةدارإوالوثائق الخاصة بنظداب  اإلجرا ات مراجعة المهمة الثانية: -4

 .لشهادةلب االت عدب المطابقة  تقرير وإصدار“والتغليف تجار التجزئة البريطاني   مواد التعبئة "التطابق مع بنود مواصفة 

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

 التقييم.و ةعدب المطابقات التي ظهرت لالل المراجعبالمالاظات و ةغ الشركة المستفيدبالإ :المهمة الرابعة -1
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الشرركة  ومدنح“والتغليدف تجدار التجزئدة البريطداني   مدواد التعبئدة تنفيذ المراجعة النهائية بالمطابقدة مدع شدهادة " المهمة الخامسة: -5

 .تنفيذ اإلجراءات التصحيحيةشهادة المطابقة في حالة  المستفيدة

تجدار التجزئدة البريطداني    " شدهادة مدن ضدوئية بخدورة مخد وبا   بالخدمة الخاص النهائي التقرير وتسليم إصدار: السادسة المهمة -6

  BRC Packaging  مواد التعبئة والتغليف 

 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

علدى أن يدتم إصددار الشدهادة  كات الخغيرة والمتوسطة والكبيرةلجميع الشرع أسبو 42تستغرق الفترة الزمنية لتنفيذ الخدمة فترة ال تزيد عن 

 للشركات الكبيرة  1للشركات المتوسطة و 1للشركات الخغيرة و 3إجمالي أياب العمل التقديرية هي  .في لالل تلك الفترة

 :إلتزامات الجهة المستفيدة4.1

 يجب على الجهة المستفيدة أن تلتزب باآلتي: التوقيتات الم ددة يلضمان تنفيذ الخدمة المطلوبة وف

 توفير الدعم اإلداري لمقدب الخدمة طوال فترة عملا دالل الجهة المستفيدة. 

 تنفيذ اإلجرا ات التخ ي ية المطلوبة.  

 :الدعموتسهيالت  واالنتقاالتاإلقامة  4.2

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

 الالزمة لتنفيذ العمل: الخبرات- 5 

ذلك مع كل خطاب  تما يثبويجب تقديم ) EOS)والجودة هيئة المواصفات مسجل لدى  يجب أن يكون االختيار ه  يقع عليالذ مقدم الخدمة

 .إسناد صادر لصالحه

 :أكثر واحد أو استشار 

  " تجار التجزئة البريطاني   مواد التعبئة والتغليف مؤهل علمي مناسب لطبيعة المواصفة الدوليةBRC Packaging  

 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.  
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 :ومخرجات المشروع التقارير-6

 المشروع يطلبها مدير يللمالاظات الت للمشروع بعد تعديلا طبقا   يالنهائ نهاية المشروع يتعين على مقدب الخدمة تقديم التقرير يف ،

 نهائية.بخفة  مقبوال   قرير يعتبرلتلك المالاظات أو إلطاره بأن الت استالماأسبوعين من تاريخ  زال يتجاوموعد  يوذلك ف

 :والتقييم المتابعة-7

 مدن  ي قبول أو رفد  أي  ولا ال ق ف ،وتقييم تنفيذ المشروع هو المسئول عن متابعة بمركز ت ديا الخناعة مسئول تنمية األعمال

 .التقارير المقدمة مع إبدا  أسباب الرف 

  مقددب تمهيددي لبدد  المشدروع بدين  اجتمداعتاريخ توقيدع لطداب اإلسدناد علدى أن يدتم عقدد  مناليوب التالي يبدأ تنفيذ المشروع لالل

علدى لطدة تنفيدذ المشدروع والبرندامد الزمندي  االتفداق االجتمداعيدتم فدي هدذا و ،ومسئول تنمية األعمدال الشركة المستفيدةو الخدمة

 كافة األطراف. التزاماتوإعادة التأكيد على 

  كافددة األعمددال المطلوبددة وقبددل الميعدداد الم دددد بخطدداب اإلسددناد بفتددرة كافيددة يجددب أن يددتم تسددليم المخرجددات المطلوبددة  انتهددا فددور

 اسدتكمالمن مسئول تنمية األعمال والشركة المستفيدة، وفي االة ال اجدة لتعدديل بعد  المخرجدات أو  وقبولها من كل   ومراجعتها

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

 د:وشروط السدا أسلوب-8

 ي:دفعة واادة كالتاليتم سداد القيمة اإلجمالية للعقد على 

 

 الدفعات شروط السداد القيمة المدفوعة التقارير 

 اخول الشركة المستفيدة على الشهادة من قيمة العقد% 422 التقرير النهائي + صورة الشهادة 
 وحيدة

في االة فشل الشركة في تنفيذ اإلجرا ات  من قيمة العقد% 02 التقرير النهائي

 وحيدة الشهادةالتخ ي ية لل خول على 


