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  األولى( السنة)FSCمجلس الغابات العالمي شهادة ةمراجعالخدمة: نوع  1

 

حديرد مرد  تل لشرهادات الجرودةمانحرة الالجهرة قبر   المسرتفيدة مرن الشرركة فا FSC مجلس الغاباا  الااال  شهادة  مراجعة نظام

كرذل  تحديرد  الحفاظ عليه بكامله وتحسينه وتصحيحه حسرب الحاجرة. يتمالنظام  أن والتأكد منالمواصفة،  الشركة بتطبيق التزام

 ية الشركة لتجديد الشهادة من عدمهصالح

 المستفيدة:الشركة  1.1

ناعية مقسررمة بنرراء علررى المبيعررات فرري تحديررد حجررم الشررركات الصررناعية تحررديا الصررناعة خدماترره للشررركات الصررمركررز يقرردم 

 المستفيدة والذي يترتب عليه العديد من العوام  التي تحدد ألية التعام  

 مصري(  )جنيهإجمالي المبيعات  الشركات 

 مليون  05 حتى الصغيرة 

 مليون  255مليون إلى  05من أكثر  المتوسطة 

 ليون م 255أكثر من  الكبيرة

 

 تستطيع الحصو  على هذه الخدمة  حتىصالحية الشهادة خال  فترة يتعين على الشركة المستفيدة تقديم طلب الحصو  على الخدمة 

 الغرض من الخدمة: 1.2

المرجعرة الدوريرة القيرام بررجراء هرو  الغرض من الخدمة المقدمة بمعرفة مقردم الخدمرة الاالستشراريل الرذي يقرع االختيرار عليره:

كافرة المراجعرات الالزمرة  اجتيرازفري حالرة  وتجديرد الشرهادةالمرذكورة  للشاكةة مجلاس الغاباا  الااال   نظامعلى األولىل  ةالالسن

 لذل .

 :المطلوبةالخدمات  1.1

 الرئيسية:الخدمات  1.3.1

 الخدمة:نطاق العم  الذي يجب أن يقوم به مقدم 

كافرة حالرة اجتيازهرا فري  وتجديرد الشرهادةالمسرتفيدة  لشرركةل مجلس الغابات العالمي لمواصفةطبقا إجراء مراجعة السنة األولى 

 الالزمة بنجاحجعات المر

 التفصيلية:الخدمات  1.3.2

 :التالية األنشطة األق  على يشم  أن يجب الخدمة بتنفيذ يقوم سوف الذي الفني الدعم إستشاري عم  مجا 

 نطاق لتحديد الصناعة تحديا ومركز مستفيدةال والشركة الخدمة مقدم بين الخدمة بداية إجتماع عقد :األولى المهمة 

 المراجعة.

 الشركة داخ  المتبعة واالجكاءا  مجلس الغابا  الاال  بنظام  والوثائق الخاصة اإلجراءات مراجعة :الثانية المهمة 

 بصالحية الشهادة  تقرير وإصدار مجلس الغابات العالمي "التطابق مع بنود مواصفة  استمرارتثبت  التي

 المستفيدة الشركة بموقع مجلس الغابات العالميتنفيذ زيارات لتقيم نظام  :الثالثة المهمة  

  والتقييم المراجعةالتي ظهرت خال   وعدم المطابقاتبالمالحظات  المستفيدةابالغ الشركة  :الرابعةالمهمة  
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 مجلس  " شهادة من ضوئية بصورة مصحوبا   بالخدمة الخاص النهائي التقرير وتسليم إصدار الخامسة: مهمةال
   الغابات العالمي

 الخدمة:إدارة المشروع ومهام ومسئوليات مقدم  1.1

   مركز تحديا الصناعة هو المسئو  عن إدارة العقد 

  صرناعة ومقردم مركز تحديا ال التعاقد طرفيوبعد موافقة  لذل ،إذا كانت هنا  حاجة  العقد،يمكن تعدي  اسلوب تنفيذ

 تفيدة دون األخال  بأي من مراح  أو مخرجات العقد والشركة المس /الخدمة

   الصناعة.مراجعة العقد لد  العمي  أو بمركز تحديا إجتماعات تعقد  

 ال خكجا  ال توقاة 1.1

 للمشروع:سيقوم مقدم الخدمة بتقديم المخرجات التالية  بنجاح.لتنفيذ هذه المهمة      

 ذه الخدمةتقرير نهائي عن ك  األنشطة المبذولة في تنفيذ ه 

  العالميمجلس الغابات  " من شهادةصورة ضوئية FSC  “  بها مدة التجديد  موضحا 

 الخبرات الالزمة :. 2

 االختيار:( الذي يقع عليه )االستشاريمقدم الخدمة  2.1

  يكون مسج  لد    الهيئة العامة للمواصفات والجودةEOS مع ك  خطاب إسناد صادر ذل تما يثبتقديم  ويجب  
 لصالحه

 ى مقدم الخدم تقدير عدد الخبراء الواحد أو أكثرل المطلوبين لضمان تنفيذ كافة أنشطة المشروع عل 

 األجانب:السمات والخبرات المطلوب توفرها فى الخبراء المحليين /  2.2

 

  " مجلس الغابا  الاال   مؤهل عل   مناسب لطبياة ال واصفة الدوليةFSC   

 وبةمكاجع مات د دولياً ف  ال واصفة ال طل. 

  سنوا  ف  ال كاجاة على ال واصفا  الدولية  7 خبكة-ال شكوعالت تع بالخبكا  ال الئ ة لطبياة 

 مشكوع م اثل 1تنفيذ عدد   النجاح ف. 

 إتقان اللغتين اإلنجليزية /الاكبية. 

   والاكض والتحليل وةتابة التقاريك االتصالالت تع ب هارا. 

 موقع ومدة تنفيذ المشروع :  3

 روع موقع المش  3.1

 بجمهورية مصر العربية مقر الشركة المستفيدةيتم تنفيذ معظم أنشطة المشروع فى     

 تنفيذ المدة  3.2

  وإستالم الشهادة في المدة المذكورة أعاله استخراجأن يكون  علىأسبوع  12هي المشروع  لتنفيذالمدة اإلجمالية 

 الدعم:وتسهيالت  واالنتقاالتاإلقامة  3.3

  المشروع،توفير كافة ترتيبات اإلقامة واإلنتقاالت وتسهيالت الدعم الالزمة لتنفيذ مقدم الخدمة مسئو  عن  
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  خاصة  بنجاح،حتى يتمكن من تنفيذ المشروع  الخدمة،لمقدم  ةمناسبوالموارد الدعم العلى الشركة المستفيدة توفير

 حتى يستطيع الخبراء التركيز على مسئولياتهم األساسية  اإلدارية، النواحي في

 :التقارير   4

 متطلبات التقارير  4.1

 . 

  يطلبها  التيتعديله طبقا للمالحظات بعد  للمشروع،يتعين على مقدم الخدمة تقديم التقريرالنهائى  ،المشروعنهاية فى

يعتبر تاريخ إستالمه لتل  المالحظات أو إخطاره بأن التقرير موعد اليتجاوزأسبوعين من  فيوذل   ،عمدير المشرو

   نهائية.بصفة  مقبوال

 تقديم التقارير والموافقة عليها   4.2

  تقدم التقارير برسم مسئو  تنمية األعما  بالفرع 

 اإلنجليزيةالعربية أو اللغة تقدم التقارير ب  

  وكذا  المخصصة للمشروعرد بمراقبة فاعلية وكفاءة إستخدام الموابالمشروع يقوم مسئو  تنمية األعما  المكلف

  الخدمة،نة بمجا  الخدمة المتفق عليه مع مقدم مقار ،محتويات التقارير

 :اآلتيمن خال   –بصفة عامة  –يتم إدارة المشروع  -

 فى بداية المشروع وخال  تنفيذه الخدمة،التى تعقد مع مقدم  االجتماعات-أ   

 تقدم أثناء تنفيذ مراح  المشروع  التي التقارير-ب   

 للمشروع  النهائي التقرير-ج   

 :اد لسداشروط  0

 :التاليكما هو مبين بالجدو   الخدمة،يتم سداد قيمة المشروع إلى مقدم 

النسبة  دفعة السداد 

 المئوية  

 التقارير المطلوب تقديمها لسداد الدفعة شروط السداد

  التقرير النهائي - اإلنتهاء من المراجعة  %111 نهائية

بها مدة  صورة ضوئية للشهادة -

 اجتيازحالة  الفيالتجديد 

 لمراجعةلا

 


