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 شهادات الجودة  :الخدمة مجال

 :الخدمة توصيف 1

 BRCGشهادة المعايير العالمية لشهادة تجار التجزئة البريطاني منح  :الخدمة سما

  :الشركة المستفيدة 2.1 .

اعية نكمعيار لتحديد حجم الشنننركات الصننن المبيعات على ا  بناء ةمقسنننم ةيقدم برنامج تحديث الصنننناعة ادماتل للشنننركات الصنننناعي

 التالي:المستفيدة كما هو مبين في الجدول 

 مبيعات )جنيه مصري(إجمالي ال الشركات

 مليون 05حتى  الصغيرة

 مليون 055لى إمليون  05أكثر من  المتوسطة 

 مليون 055أكثر من  الكبيرة

 

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

 :الغرض من الخدمة 4.1

 :هوا عليه االاتيارلذي يقع ا الجهة المانحةالمقدمة بمعرفة  الغرض من الخدمة

عات كافة المراج اجتيازشهادة في حالة للالفعلي  والمنحالمستفيدة  للشركةالبريطاني تجار التجزئة   لنظام القيام بإجراء المرجعة الالزمة 

 .الالزمة لذلك

 :. نطاق العمل2.

كافة  اجتيازفي حالة  المستفيدة ومنحها شهادة للشركة BRCG  البريطانيتجار التجزئة  تقييم تطبيق نظام وه ستشار االالمطلوب من 

 المراجعات الالزمة بنجاح.

 : التالية/ المراحل يجب أن يتضمن األنشطة  مقدم الخدمةعمل نطاق 

 .لتحديد نطاق منح الشهادة ومركز تحديث الصناعة بين الشركة المستفيدة ومقدم الخدمةتمهيدي  اجتماعالمهمة األولى:  -4

 اسننتمرارتثبت  التي الشننركة داال الجودة واالجراءات المتبعة ةدارإوالوثائق الخاصننة بنمام  اإلجراءات مراجعة المهمة الثانية: -4

 .لشهادةلبحاالت عدم المطابقة  تقرير وإصدار“البريطاني تجار التجزئة "التطابق مع بنود مواصفة 

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

 التقييم.و ةعدم المطابقات التي ظهرت االل المراجعبالمالحمات و ةغ الشركة المستفيدبالإ :المهمة الرابعة -1

لمطابقة شهادة ا الشركة المستفيدة ومنح“البريطاني تجار التجزئة تنفيذ المراجعة النهائية بالمطابقة مع شهادة " المهمة الخامسة: -5

 .تنفيذ اإلجراءات التصحيحيةفي حالة 

   يتجار التجزئة البريطان " شهادة من ضوئية بصورة مصحوبا   بالخدمة الخاص النهائي التقرير وتسليم إصدار: السادسة المهمة -6
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 المشروع  إدارة-3

   مركز تحديث الصناعة هو المسئول عن إدارة العقد 

  مقدم تحديث الصناعة و 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 الشهادة  كات الصغيرة والمتوسطة والكبيرةلجميع الشرع أسبو 42تسنتغرق الفترة الزمنية لتنفيذ الخدمة فترة ال تزيد عن 

  للشركات الكبيرة 1للشركات المتوسطة و 1للشركات الصغيرة و 3إجمالي أيام العمل التقديرية هي  .في االل تلك الفترة

 :إلتزامات الجهة المستفيدة4.1

 يجب على الجهة المستفيدة أن تلتزم باآلتي: التوقيتات المحددة يلضمان تنفيذ الخدمة المطلوبة وف

 توفير الدعم اإلداري لمقدم الخدمة طوال فترة عملل داال الجهة المستفيدة. 

 تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 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  تما يثبويجب تقديم ) EOS)والجودة هيئة المواصجججججفات مسججججججل لد   يجب أن يكون االختيار ه  يقع عليالذ مقدم الخدمة

 .خطاب إسناد صادر لصالحه

 :أكثر واحد أو استشار 

  " تجار التجزئة البريطانيمؤهل علمي مناسب لطبيعة المواصفة الدوليةBRCG 

 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.  

 :ومخرجات المشروع التقارير-6

 ها مديريطلب يللمالحمات الت للمشننننننروع بعند تعنديلنل طبقا   يالنهنائ نهناينة المشننننننروع يتعين على مقندم الخندمنة تقنديم التقرير يف 

صنننفة ب مقبوال   قرير يعتبرلتلك المالحمات أو إاطاره بأن الت اسننتالملأسنننبوعين من تاري   زال يتجاوموعد  ي، وذلك فالمشننروع

 نهائية.
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 :والتقييم المتابعة-7

 من  أي   ي قبول أو رفضولل الحق ف ،وتقييم تنفيذ المشروع هو المسئول عن متابعة بمركز تحديث الصناعة مسئول تنمية األعمال

 .التقارير المقدمة مع إبداء أسباب الرفض

  قدم متمهيدي لبدء المشننننروع بين  اجتماعتاري  توقيع اطاب اإلسننننناد على أن يتم عقد  مناليوم التالي يبدأ تنفيذ المشننننروع االل

على اطة تنفيذ المشنننروع والبرنامج الزمني  االتفاق االجتماعيتم في هذا و ،ومسنننئول تنمية األعمال الشنننركة المسنننتفيدةو الخدمة

 كافة األطراف. التزاماتوإعادة التأكيد على 

  كنافنة األعمنال المطلوبنة وقبنل الميعاد المحدد بخطاب اإلسننننننناد بفترة كافية يجب أن يتم تسننننننليم المخرجات المطلوبة  انتهناءفور

 كمالاستمن مسنئول تنمية األعمال والشنركة المستفيدة، وفي حالة الحاجة لتعديل بعض المخرجات أو  ومراجعتها وقبولها من كل  

 ل تنفيذ المشروع مالم تكن الفترة المتبقية كافية لذلك.بعض األعمال يتم البدء في إجراءات مد أج

 د:وشروط السدا أسلوب-8

 ي:يتم سداد القيمة اإلجمالية للعقد على دفعة واحدة كالتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفعات شروط السداد القيمة المدفوعة التقارير 

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

 وحيدة الشهادةعلى 

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

تنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية للحصول 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 يأسلوب ومنهج مقدم الخدمة ف

    42 الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع

    EGAC 42دولي /  في المواصفة المطلوبة  االعتماد

    33 تقييم بنود التنظيم وطريقة تنفيذ المشروعمجموع 

 73 خبرات ومؤهالت الخبراء

    42 مؤهل علمي عالي مناسب

     42  المطلوبةالمواصفة في  دوليا   معتمدمراجع 

    42 سنوات في المراجعة على المواصفات الدولية  0ابرة 

    42  تنفيذ مشروعات مماثلة 

    73 ومؤهالت الخبراءمجموع تقييم بنود 

    133 يالمجموع الكل

 

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

 

 


