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

 

 التزامحديد مدى تل لشهادات الجودةمانحة الالجهة قبل  يدة منالمستفالشركة  فيFSC مجلس الغابات العالميشهادة  مراجعة نظام

كررذلت تحديررد  الحفرراظ عليررا بكاملررا وتحسررينا وتصررحيحا حسررب الحاجررة. يتت  النظااا   أن والتأكررد مررنالمواصررفة   الشررركة بتطبيرر 

 ية الشركة لتجديد الشهادة من عدماصالح

 المستفيدة:الشركة  1.1

ات الصررناعية مقسررمة بنرراء علررى المبيعررات فرري تحديررد حجررم الشررركات الصررناعية تحررديا الصررناعة خدماتررا للشررركمركررز يقرردم 

 المستفيدة والذي يترتب عليا العديد من العوامل التي تحدد ألية التعامل 

 مصري(  )جنيهإجمالي المبيعات  الشركات 

 مليون  05 حتى الصغيرة 

 مليون  255مليون إلى  05من أكثر  المتوسطة 

 مليون  255 أكثر من الكبيرة

 

 تستطيع الحصول على هذه الخدمة  حتىصالحية الشهادة خالل فترة يتعين على الشركة المستفيدة تقديم طلب الحصول على الخدمة 

 الغرض من الخدمة: 1.2

 المرجعرة الدوريرةالقيرام بررجراء هرو  الغرض من الخدمة المقدمة بمعرفة مقردم الخدمرة الاالستشراريل الرذي يقرع االختيرار عليرا:

كافة المراجعات الالزمرة  اجتيازفي حالة  وتجديد الشهادةالمذكورة  للشركة FSCمجلس الغابات العالمي نظا على  السنة الثانيةلال

 لذلت.

 :المطلوبةالخدمات  1.1

 الرئيسية:الخدمات  1.3.1

 الخدمة:نطاق العمل الذي يجب أن يقوم با مقدم 

كافرة حالرة اجتيازهرا فري  وتجديرد الشرهادةالمسرتفيدة  للشرركة ت العرالميمجلس الغابرا لمواصفة طبقاالثانية السنة إجراء مراجعة 

 الالزمة بنجاحجعات المر

 التفصيلية:الخدمات  1.3.2

 :التالية األنشطة األقل على يشمل أن يجب الخدمة بتنفيذ يقوم سوف الذي الفني الدعم إستشاري عمل مجال

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

 المراجعة.

 الشركة داخل المتبعة واالجراءات مجلس الغابات العالميبنظام  والوثائ  الخاصة اإلجراءات مراجعة :الثانية المهمة 

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

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

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

 الخدمة:إدارة المشروع ومهام ومسئوليات مقدم  1.1

   مركز تحديا الصناعة هو المسئول عن إدارة العقد 

  صرناعة ومقردم مركز تحديا ال التعاقد طرفيوبعد موافقة  لذلت إذا كانت هنات حاجة  العقد يمكن تعديل اسلوب تنفيذ

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

   الصناعة.مراجعة العقد لدى العميل أو بمركز تحديا إجتماعات تعقد  

 المخرجات المتوقعة 1.1

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

 مبذولة في تنفيذ هذه الخدمةتقرير نهائي عن كل األنشطة ال 

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

 الخبرات الالزمة :. 2

 االختيار:( الذي يقع عليه )االستشاريمقدم الخدمة  2.1

  يكون مسجل لدى   الهيئة العامة للمواصفات والجودةEOS د صادر ت مع كل خطاب إسناذل تما يثبتقديم  ويجب
 لصالحا

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

 األجانب:السمات والخبرات المطلوب توفرها فى الخبراء المحليين /  2.2

 

  " مجلس الغابات العالمي مؤهل علمي مناسب لطبيعة المواصفة الدوليةFSC   

 ي المواصفة المطلوبةمراجع معتمد دولياً ف. 

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

 مشروع مماثل 1تنفيذ عدد  يالنجاح ف. 

 إتقان اللغتين اإلنجليزية /العربية. 

  والعرض والتحليل وكتابة التقارير االتصالالتمتع بمهارات.  

 روع : موقع ومدة تنفيذ المش 3

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

 لياتهم األساسية حتى يستطيع الخبراء التركيز على مسئو اإلدارية  النواحي في

 :التقارير   4

 متطلبات التقارير  4.1

 . 

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

عتبر يتاريخ إستالما لتلت المالحظات أو إخطاره بأن التقرير موعد اليتجاوزأسبوعين من  فيوذلت   عمدير المشرو

   نهائية.بصفة  مقبوال

 تقديم التقارير والموافقة عليها   4.2

  تقدم التقارير برسم مسئول تنمية األعمال بالفرع 

 اإلنجليزيةالعربية أو اللغة تقدم التقارير ب  

  وكذا  المخصصة للمشروعرد بمراقبة فاعلية وكفاءة إستخدام الموابالمشروع يقوم مسئول تنمية األعمال المكلف

  الخدمة مقارنة بمجال الخدمة المتف  عليا مع مقدم   ات التقاريرمحتوي

 :اآلتيمن خالل  –بصفة عامة  –يتم إدارة المشروع  -

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

 تقدم أثناء تنفيذ مراحل المشروع  التي التقارير-ب   

 لمشروع ل النهائي التقرير-ج   

 :لسداد اشروط  0

 :التاليكما هو مبين بالجدول  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 

 المراجعةل

 


