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  السنة الثانية() 18431شهادة   ةالخدمة: مراجعنوع  1

 

 الشةركة بتطبية  التةزامحديةد مةد  تل لشةهادات الجةودةمانحةة الالجهة قبل  المستفيدة منالشركة  في 58431 واأليز مراجعة نظام

ية كةذل  تحديةد صةالح الحفاظ عليه بكامله وتحسينه وتصحيحه حسب الحاجة. يتم 58431 واأليز نظام أن والتأكد منالمواصفة، 

 الشركة لتجديد الشهادة من عدمه

 المستفيدة:الشركة  1.1

م الشةةركات الصةةناعية تحةةديا الصةةناعة خدماتةةه للشةةركات الصةةناعية مقسةةمة بنةةاء علةةى المبيعةةات فةة  تحديةةد حجةةمركةةز يقةةدم 

 المستفيدة والذي يترتب عليه العديد من العوامل الت  تحدد ألية التعامل 

 مصري(  )جنيهإجمالي المبيعات  الشركات 

 مليون  15 حتى الصغيرة 

 مليون  255مليون إلى  15من أكثر  المتوسطة 

 مليون  255أكثر من  الكبيرة

 

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

 الغرض من الخدمة: 1.2

المرجعةة الدوريةة القيةام بةرجراء هةو  الغرض من الخدمة المقدمة بمعرفة مقةدم الخدمةة الاالستشةاريل الةذي يقةع االختيةار عليةه:

 كافة المراجعات الالزمة لذل . اجتيازف  حالة  وتجديد الشهادةالمذكورة  للشركة 58431 واأليز نظامعلى ل السنة الثانية ال

 :المطلوبةالخدمات  1.8

 الرئيسية:الخدمات  1.8.1

 الخدمة:نطاق العمل الذي يجب أن يقوم به مقدم 

جعةات مركافةة الحالة اجتيازها ف   وتجديد الشهادةالمستفيدة  للشركة 18431ايزو  للمواصفة طبقاالثانية السنة إجراء مراجعة 

 الالزمة بنجاح

 التفصيلية:الخدمات  1.8.2

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

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

 المراجعة.

 الت  الشركة داخل المتبعة واالجراءات 58431 األيزوبنظام  والوثائ  الخاصة اإلجراءات مراجعة :الثانية المهمة 

 بصالحية الشهادة  تقرير وإصدار 18431"التطاب  مع بنود مواصفة  استمرارتثبت 

 المستفيدة الشركة بموقع 58431 األيزوتنفيذ زيارات لتقيم نظام  :الثالثة المهمة  

 والتقييم المراجعةالت  ظهرت خالل  وعدم المطابقاتبالمالحظات  المستفيدةابالغ الشركة  :الرابعةمهمة ال  

 18431 " شهادة من ضوئية بصورة مصحوبا   بالخدمة الخاص النهائ  التقرير وتسليم إصدار خامسة:ال المهمة 
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 الخدمة:إدارة المشروع ومهام ومسئوليات مقدم  1.4

 و المسئول عن إدارة العقد  مركز تحديا الصناعة ه 

  مركز تحديا الصةناعة ومقةدم  التعاقد طرف وبعد موافقة  لذل ،إذا كانت هنا  حاجة  العقد،يمكن تعديل اسلوب تنفيذ

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

   ناعة.الصمراجعة العقد لد  العميل أو بمركز تحديا إجتماعات تعقد  

 المخرجات المتوقعة 5.1

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

 تقرير نهائ  عن كل األنشطة المبذولة ف  تنفيذ هذه الخدمة 

  موضحا  بها مدة التجديد " 18431 " من شهادةصورة ضوئية 

 الخبرات الالزمة :. 2

 االختيار:الذي يقع عليه  ()االستشاريمقدم الخدمة  2.1

  يكون مسجل لد    الهيئة العامة للمواصفات والجودةEOS مع كل خطاب إسناد صادر ذل تما يثبتقديم  ويجب  
 لصالحه

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

 األجانب:براء المحليين / السمات والخبرات المطلوب توفرها فى الخ 2.2

 

  58431مؤهل علمي مناسب لطبيعة المواصفة الدولية األيزو  

 مراجع معتمد دولياً في المواصفة المطلوبة. 

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

 مشروع مماثل 1تنفيذ عدد  يالنجاح ف. 

 ن اإلنجليزية /العربيةإتقان اللغتي. 

  والعرض والتحليل وكتابة التقارير االتصالالتمتع بمهارات.  

 موقع ومدة تنفيذ المشروع :  8

 موقع المشروع   8.1

 بجمهورية مصر العربية  مقر الشركة المستفيدة ف يتم تنفيذ معظم أنشطة المشروع     

 تنفيذ المدة  8.2

  وإستالم الشهادة ف  المدة المذكورة أعاله استخراجعلى أن يكون  أسبوع 12ه  المشروع  لتنفيذالمدة اإلجمالية 

 الدعم:وتسهيالت  واالنتقاالتاإلقامة  8.8

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

  خاصة  بنجاح،حتى يتمكن من تنفيذ المشروع  خدمة،اللمقدم  ةمناسبوالموارد الدعم العلى الشركة المستفيدة توفير

 حتى يستطيع الخبراء التركيز على مسئولياتهم األساسية  اإلدارية،فى النواحى 
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 :التقارير   4

 متطلبات التقارير  4.1

 . 

  ها يطلب الت تعديله طبقا للمالحظات بعد  للمشروع،يتعين على مقدم الخدمة تقديم التقريرالنهائى  ،المشروعنهاية فى

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

   نهائية.بصفة  مقبوال

 تقديم التقارير والموافقة عليها   4.2

  تقدم التقارير برسم مسئول تنمية األعمال بالفرع 

  اإلنجليزية  أو باللغة العربيةتقدم التقارير 

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

  الخدمة،مقارنة بمجال الخدمة المتف  عليه مع مقدم  ،محتويات التقارير

 :اآلت من خالل  –بصفة عامة  –يتم إدارة المشروع  -

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

 تقدم أثناء تنفيذ مراحل المشروع  الت  التقارير-ب   

 للمشروع  النهائ  التقرير-ج   

 :لسداد اشروط 1

 التالى :كما هو مبين بالجدول  الخدمة،يتم سداد قيمة المشروع إلى مقدم 

النسبة  دفعة السداد 

 المئوية  

 ها لسداد الدفعةالتقارير المطلوب تقديم شروط السداد

  التقرير النهائ  - اإلنتهاء من المراجعة  111 نهائية

بها مدة  صورة ضوئية للشهادة -

ال ف  حالة إجتياز التجديد 

 المراجعةل

  


