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 المعهد القومي للجودة



 وزارة التجارة والصناعة
  للجودةالمعهد القومي 

  إدارة الدعم الفني

 خدمات الدعم الفني دليـــل تقـــديم

 30 من 2

  

 الفهرس

 
o 3...................................................................................................الملف التعريفي بالمعهد 

o 5................................................................................................................سياسة الجودة 

o 6...................................................................................................خريطة تداخل العمليات 

o  7.........................................................................................................الدعم الفنيخدمات 

o ..............................................................................8 .......................................المرجعيات 

o ...........................................................................................8..........................فريق العمل 

o تقديم الخدمات 

o 8................347/0202طبقا للقرار الوزاري  اعتماد جهات التدريب والتأهيل واالستشارات 

o 02..............................................................................................اعتماد مراكز التدريب 

o  00.....835/0222طبقا للقرار الوزاري  نظام الجودةاعتماد الجهات الصناعية طبقا لتطبيق 

o 04.................................................................................................................العضوية 

o 06...........................................................................................................................التعاقد 

o : مرفق  
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o 3-....................................................07...................................القرارات الوزارية ذات العالقة 

o 4- 32..............................................................................................سابقة االعمالبعض من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 وزارة التجارة والصناعة
  للجودةالمعهد القومي 

  إدارة الدعم الفني

 خدمات الدعم الفني دليـــل تقـــديم

 30 من 3

  

 عن المعهد القومي للجودة
 

 .المعهد القومي للجودة االسم الوصف البيان
 

 - خدمية تعني بنشر ثقافة الجودةعامة هيئة  الكيان
 .التجارة والصناعة وزارةتتبع  

رئيس مجلس   
 االدارة

 .د.محمد عتمانأ.

 القاهرة  -مدينة نصر -ش عباس العقاد  2 االدارة  
 .مدينة نصر 88711 : الرمز البريدى

 22734211/ فاكس:    22174883-22734222 التليفون  

موقع التواصل   
 االجتماعى

/National .Quality.Insititute www.Facebook.com/ 

 info@nqiegypt.org البريد االلكترونى  

الموقع على   
 االنترنت

www.nqiegypt.org 

الحساب البنكي   
للتعامل مع 

العمالء خارج 
 مصر

Bank account/IBAN :        9055447774       
Name of account holder:  National Quality 
Institute(NQI) 
                                         Ministry of Trade and 
Industry 

Name of Bank:                 Central Bank of Egypt  
Address of Bank:             54 El Gomharia St. -
11511 
                                         Cairo-Egypt                 

فرع -البنك االهلي المصري -الباب الثالث )ايرادات( -( 42821128) الكود المؤسسي  
 .عباس العقاد

بيت الخبرة الوطنى المختص بنشر ثقافة ومفاهيم وأنشطة الجودة فى  عن المعهد  
قطاعاته االنتاجية والخدمية والتجارية وبما المجتمع المصرى بكافة 

 يتوافق مع النظم والمعايير الدولية والعالمية .

  افتتح السيد وزير التجارة والصناعة المعهد القومى للجودة فى ينايرعام
كأحد متطلبات الخطة القومية للجودة فى إطار برنامج تحديث  2222

 .الصناعة

 ق قومي مصري من كافة الجهات تم وضع الخطة القومية للجودة بفري
المعنية ومن خبراء الجودة فى مصر وبمشاركة خبراء االتحاد 
األوروبي طبقا للمرجعية الدولية المتعارف عليها لتقييم المطابقة محليا 

 .ودوليا

  تم إنشاء المعهد القومى للجودة ضمن البرنامج القومي للجودة لمراقبة
يم االستشارات الفنية والمعلومات وإدارة أنشطة الجودة كالتدريب وتقد

وإجراءات التحسين والتطوير فى مجاالت الجودة وتقييم المطابقة 
 .ونشر وتطوير ثقافة الجودة ورصد مؤشراتها

  المعاهد القومية للجودة مسئولة عن نشر ثقافة الجودة واالرتقاء بنظمها
راتيجية ستطبقا للمعايير الدولية وإدارة الجوائز القومية للجودة ووضع ا

  .الجودة فى معظم الدول بما يحقق لها أهدافها فى التنمية

  2282لسنة  458تم اصدار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  
بانشاء المعهد القومي للجودة كهيئة خدمية عامة باعتباره أحد الجهات 

الداعمة للقطاع االنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال الجودة  
 ة.التجارة والصناعوتكون له شخصية اعتبارية مستقلة يتبع وزير 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/
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  للجودةالمعهد القومي 

  إدارة الدعم الفني

 خدمات الدعم الفني دليـــل تقـــديم

 30 من 4

  

 الرؤية
اإلرتقاء بأنشطة الجودة في مصر إلى أعلى مستوياتها لتتوافق مع النظم 
والمعايير الدولية والعالمية مع نشر ثقافة ومفاهيم الجودة في المجتمع 

 المصري بكافة قطاعاته ومستوياته.
 المهمة

  مالء ى عإلتقديم خدمات التدريب والتأهيل واالستشارات والدعم الفنى
 ويتم تحقيق ذلك من خالل،حقيق رضاهم التام سلوب يضمن تأالمعهد ب

 فهمنا الحتياجات العمالء.

  معاونة المجتمع الصناعي للوصول إلى المعدالت العالمية فى اإلنتاجية
والجودة من خالل معرفة ونقل وتبني وإنتقاء أفضل طرق تطبيق 

 الجودة.

  دعم مؤسسات المجتمع المدني فى كل نواحي الحياة المتعلقة بالجودة
 مثل الصحة والتعليم والسياحة وغيرها. 

  تطبيق معايير الجودة فى القطاع اإلنتاجي والخدمي بالتوافق مع
 المعايير الدولية.

  تبادل الخبرات بين الهيئات والجهات المحلية واألجنبية العاملة فى
 مجال الجودة.

 
 العمل  قيم

 .اتباع نهج فريد من نوعه لتقديم خدمات متميزةالتميز.. 
 .نحن جمعيا مسؤولون  ..المسئولية
 .نحن متحمسون لعملناالحماسة.. 

 .السعي نحو تلبية متطلبات العمالء :التركيز على عمالئنا
 .قيمة مضافة..تحقيق االهداف مع التركيز على النتائج

 .والتواصل لتحقيق الهدف .. تبادل المعارفالعمل الجماعي

 
 
 

التطبيق 
للمواصفات 
الدولية لنظم 
 االدارة

نظام ادارة -1
 الجودة
ISO 

9001:2015 

اعتماد و واالستشارات الفنية والتعليمالتدريب الدعم الفني و  تقديم خدمات مجال التطبيق 
واصدار وتسجيل شهادات اعتماد جهات  تراخيص للمختصينالواصدار 
ا للمرجعيات قدارة طبالعاملة فى مجال نظم اإل والجهاتالتدريب 

 المختصة.

نظام -2
المسئولية 
المجتمعية 

ISO 
26000:2010 

 . ISO 26000نظام المسئولية المجتمعية طبقا للمواصفة مجال التطبيق 

نظام ادارة -3
المؤسسات 
 ISOالتعليمية 

21001:2018 

دارة الدولي للمؤسسات التعليمية من خالل تطبيق متطلبات نظام اإل مجال التطبيق 
عليم والت داري(اإل -تقييم وتحسين التدريب )الفني تصميم وتنفيذ و

والدراسات العليا المهنية ذات العالقة بالجودة لتحقيق التنافسية وللتوافق 
 مع متطلبات العمالء وجميع المستفيدين.
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 30 من 5
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 30 من 6
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 عملية ت كيد الجودة
 

عملية الموارد 
 الب رية

 

 

 

 عملية التسويق
  وخدمة العمالء

 

 عملية الدعم الفني

 

 عملي  الم   يات

 
عملي  ال   يل 

 واال   ارات
 

 عملية التدريب

 ITعملية
 

 عملية المخازن
 

عملي  ال عامل م  

اال   اريي  

 ال ار يي 

Date: 25/09/2019             Rev. (0)                  FM-410-08 
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 30 من 7

  

 

 

 خدمات الدعم الفني: 

  9002لسنة   538طبقا للقرار الوزاري  نظم الجودةل قةالمطبمنشآت الصناعية للاعتماد  واصدار شهادات الصالحية.  

 جهات التأهيل/التدريب العاملة في مجال نظم الجودة والبيئة والسالمة طبقا اعتماد  واصدار شهادات الصالحية ل

 .9000لسنة  343للقرار الوزاري 

 اعتماد واصدار شهادات الصالحية لمراكز التدريب. 

 في مجاالت الجودة وحماية المستهلك وتشجيع إنشاء االتحادات األهلية وجهات  ةهليرعاية الجمعيات والمنظمات األ

بنظم الجودة وتقييم المطابقة  والبيئة والسالمة واألنشطة المرتبطةالجودة  منح شهادات قومية في مجال نظم إدارة

 طبقاً للمرجعيات الدولية .   

 دةدعم قدرات الوحدات اإلنتاجية في مجال تطبيق نظم الجو. 

 .متابعة مؤشرات تنفيذ برامج وأنشطة الجودة وتقييم المطابقة فى الوحدات اإلنتاجية والخدمية 

  متابعة االلتزام بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية المرتبطة بمجاالت الجودة وزيادة الوعي القومي بأهمية الجودة

 وتطبيقاتها.

  متطلبات ومعايير الجودة ومراجعة تطبيق نظم الجودة بما يتوافق مع وضع خطط للتطوير والتحسين المستمر فى

 المستجدات الدولية.

  فراداأل - المؤسسات/عضوية الشركات. 

  



 وزارة التجارة والصناعة
  للجودةالمعهد القومي 

  إدارة الدعم الفني

 خدمات الدعم الفني دليـــل تقـــديم

 30 من 8

  

 

 تقديم الخدمة

 للمعايير الدوليةلالجراءات و طبقا  الدعم الفنينظام 

 المرجعيات

 تي:آلكاإلجراءات الموثقة باإلدارة نظم والمعايير الدولية واللطبقا  الدعم الفنييتم تقديم خدمات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعين**فريق العمل من ال

الجودة المعتمدين في املجاالت املختلفة والمؤهلين الذين يحملون أرفع الدرجات العلمية وشهادات  مراجعيفريق من 

نظم  قيمي ومراجعيغيرها من الجهات المؤهلة لمو  (IRCAالمعتمدين) نراجعيلمعتمدة من السجل الدولي للمالجودة ا

 عديد من الجهات والشركات التي تنتميبالبمصر  المراجعة والتقييمذوي خبرات كبيرة ومتنوعة في  . .دارةالجودة واإل 

  .لجميع القطاعات

 تقديم  العميل لطلب الخدمة

طرق االتصال املختلفة المتمثلة في و أدارة بالحضور التواصل المباشر مع اإل يتم الحصول على الخدمة من خالل 

ي من الجهات الطالبة للخدمة للحصول على أ)الموقع االليكتروني/الفاكس/التليفون،.................( بناًء على رغبة 

 إحدى خدمات االدارة.

 االجراءات المتبعة لتقديم الخدمة:

 347/0202في مجاالت التأهيل/ التدريب طبقا للقرار الوزاري  الصالحية شهادةاالعتماد واصدار أوال: 

شراء نماذج طلب الحصول على شهادة صالحية في مجاالت  ملء طلب التسجيل ودارة و بالتقدم لل  الجهةقوم ت .1

مقدمي  ةالحصول على دليل صالحيمع  743/0212التأهيل / التدريب لنظم الجودة واإلدارة طبقا للقرار الوزاري 

 خدمات التأهيل/ التدريب مجاالت نظم الجودة واإلدارة األخرى.       

 .خالل شهر من تاريخ الشراء متضمنا المستنداتل بعد استيفاء البيانات الدليالنماذج و تقديم تقوم الجهة ب .0

 (.02صالقواعد الحاكمة للحصول على الخدمة مرفق:)

 للمعهد والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة. ةتتم مراجعة بيانات الجهات المتقدم .7

  .متضمنا النماذج وكافة الوثائق المرفقة بها التدريب / التاهيل  لجهةملف دارة باعداد تقوم اإل  .4

إخطار الجهات بموعد زيارة التحقق والفحص باخطار رسمى قبل مع   الميدانية اتالتخطيط للزيار دارة بتقوم اإل  .5

 أيام على األقل. 3للزياره بـ الموعد المقترح 

 المرجعيات الدولية 
 الجودةالمواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة 

ISO 9001:2015 
 لمسئولية المجتمعيةلالمواصفة القياسية الدولية 

ISO 26000:2010 

 دارة المؤسسات التعليميةإالمواصفة القياسية الدولية لنظام 
ISO 21001:2018 

 الدعم الفني عمليةوالعمليات  جراءات الا 

 ادل  العمل بإدارة الدعم الفني 

  : 538القرار الوزاري  -9000لسنة   343القرار الوزاري الق ارات الوزاري  
 9002لسنة 
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  إدارة الدعم الفني

 خدمات الدعم الفني دليـــل تقـــديم

 30 من 9

  

لدى العميل والتحقق من التطبيق الكامل للمجال محل المراجعة الفنية زيارة التحقق والفحص تتم  ثناء أ .6

 االعتماد.

 ""تقرير مراجعة ميدانية لجهات التدريب/التأهيل ويسمى  دارةعلى تقرير المراجعة من الجهة واإل  التوقيعيتم  .3

يلتزم المعهد بإخطار الجهة بنتائج زيارة التحقق فى موعد أقصاه شهر من تاريخ و   طبقا للدليل الصادر من المعهد

 الزيارة.

انات تيفاء البيإلس ميدانية لجهات التدريب/التأهيلالمراجعة الطبقا لتقرير مخاطبة الجهات تقوم االدارة ب .8

 .المراجعة زيارةوتالفى مالحظات 

 نيةفقرير للعرض على اللجنة العداد تإدارة باإل تقوم  ا للفترة المتفق عليهاالردود من الجهات طبقرسال إبعد  .9

 والمشكلة بقرار رئيس مجلس االدارة. لالعتماد

في  إصدار شهادات الصالحيةبعد انعقاد اللجنة الفنية واتخاذ القرار بشأن االعتماد يتم اعتماد الجهة و  .12

 .التدريب/التأهيلفي  ملجاالت املحددةا

أعوام من تاريخ إصدار  7لمدة  اإلدارة الدوليةُيصدر المعهد شهادة صالحية في مجاالت التأهيل / التدريب لنظم  .11

 الشهادة فى املجاالت التى يتم تحديدها فى الدليل.

الموضحة بالقواعد العامة بدليل صالحية جهات  يةفى بعض الحاالت االستثنائ ةللمعهد الحق في وقف الشهاد .10

 التدريب.التأهيل / 

مرة كل عام  ةخالل مدة سريان الشهاد ةعلى شهادة الصالحي ةللمعهد الحق في المراجعة على الجهات الحاصل .17

 .األقلأيام على  3بـ  ةقبل موعد زيارة المراجع ةخطار الجهإويتم  على األقل

طبقا للقرار الوزارى رقم في مجاالت نظم االدارة والجودةالتدريب /التأهيل  الحيةصإجراءات تجديد شهادة ثانيا:

  0202لسنة  347

مقدمي خدمات  ةدليل صالحيو  التجديدشراء نماذج طلب و  ملء طلب التسجيلدارة و تقوم الجهة بالتقدم لل  . .1

شهادة صالحية  لحصول علىل 743/0212طبقا للقرار الوزاري  الجودةدارة و اإل مجاالت نظم في التأهيل/ التدريب 

 .االت التأهيل / التدريب في مجاالعتماد و 

 مرفق:)دارى الصادر من المعهد فى هذا الشأنإل املحددة للتجديد طبقا للقرار ا سداد الرسومب جهةال تقوم  .0

 .(02صالقواعد الحاكمة للحصول على الخدمة

 عة.طلبات أخرى يراها مسئول المراج يفاء أىتالمقدمة للمعهد واس وراقاأل تتم مراجعة   .7

إخطار الجهات بموعد زيارة التحقق والفحص باخطار رسمى قبل مع   الميدانية اتالتخطيط للزيار دارة بتقوم اإل  .4

 أيام على األقل. 3الموعد المقترح للزياره بـ 

حل م تالكامل للمجاال لدى العميل والتحقق من التطبيق المراجعة الفنية ثناء  زيارة التحقق والفحص تتم أ .5

 االعتماد.

لعملية ا طبق ل"دارة "تقرير مراجعة ميدانية لجهات التدريب/التأهيعلى تقرير المراجعة من الجهة واإل يتم التوقيع  .6

 .يلتزم المعهد بإخطار الجهة بنتائج زيارة التحققو   من المعهد ةالصادر الدعم الفني 

 .سنوات 7لمدة التجديد جهات التأهيل / التدريب وإصدار الشهادة الحية العرض على لجنة إقرار صيتم  .3
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 مراكز التدريب. ة: اعتماد صالحيثالثا

ج طلب شراء نماذبطلب التسجيل و دارة بالتقدم لل التدريب جهة تقوم ، عتماداال  تدريب جهة أو مركزطلب  ةفي حال -8

   .التدريب  اعتماد جهاتدليل و  صالحيةالالحصول على شهادة 

القواعد الحاكمة للحصول  :رفقمالتالية)تقديم الدليل خالل شهر من تاريخ الشراء متضمنا المستندات يتم  -2

 .(00صعلى الخدمة

يتم سداد الرسوم الخاصة بالحصول على الشهادة وفقا للقرار اإلداري الصادر من المعهد بهذا الشأن متضمنا  -4

 نشاط التدريب.

 المتقدمة للمعهد والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة.تتم مراجعة بيانات الجهات  -3

 األقل.أيام على  3يتم إخطار الجهات بموعد زيارة التحقق والفحص بإخطار رسمي قبل الموعد المقترح للزيارة بـ  -5

 الزيارة.يلتزم المعهد بإخطار الجهة بنتائج زيارة التحقق في موعد أقصاه شهر من تاريخ  -2

 أعوام من تاريخ إصدار الشهادة. 7في مجال التدريب لمدة  ةشهادة صالحيللجهات يصدر المعهد  -7

ع في خالل وضالتوفيق األ يصدر للجهة خطاب في حال وجود مالحظات للجهة طبقا لتقرير المراجعة في زيارة التحقق  -1

واستكمال مراحل  خرى على النظام بالجهة أدارة للجاهزية التمام مراجعة مخاطبة اإل ستة شهور يمكن بعدها 

 .االعتماد

للمعهد الحق في وقف الشهادة في بعض الحاالت االستثنائية الموضحة بالقواعد العامة بدليل صالحية جهات  -1

 .التأهيل / التدريب

للمعهد الحق في المراجعة على الجهات الحاصلة على شهادة الصالحية خالل مدة سريان الشهادة ويتم إخطار  -82

 أيام على األقل. 3ة المراجعة بـ الجهة قبل موعد زيار 
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ي لقرار الوزار ا- في مجاالت نظم االدارة والجودةالتدريب /التأهيل  الحيةصنظام اصدار شهادة خريطة التدفق:   -

347  /0202 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البداي 

قيام العميل ب  اء دليل 

صالحيات  هات ال دريب 

 / ال   يل

إ  يفاء النماذج الم فق  

 باالصل

ال قدم للمعهد و داد 

 ال  وم

م ا ع  بيانات 

لعميلا ملف  

 الم ا عه الفني  وال   يط

لزيارة الميداني ل    

لجه   الزيارة الميداني 

 ال دريب / ال   يل

الم ابق  درا   

 للم  لبات

 الع ض على اللجن  ال نفيذي  

 الصدار ال هادات

 الحصول على ال هادة

 مس وفي

 غي  

مس وفي

 

 ال 

 النهاي 

 نعم

 ال

اخ ار العميل 

ال  يفاء  بالمالحظات

 الم لوب

 

الم موريات ب نامج 

 خالل شه 

 

تق ي  الع ض على 

اللجن  الصدار 

 شهادات الصالحي 

 

 

 ال هادة

 

تق ي  الزيارة الميداني  

بالمالحظات واخ ار 

 العميل

 

 اخ ار العميل بالمالحظات

 خ اب توفيق االوضاع

 طلب ال سجيل بال دم 
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 835/0222طبقا للقرار الوزاري  الجودة نظامللجهات الصناعية تطبيق افي  الصالحية االعتماد واصدارشهادة

 االجراءات المتبعة لتقديم الخدمة:

 منشآت متقدمة حاصلة على شهادات نظم إدارة الجودة -0

 واصدارشهادةالتسجيل بطلب  بالتقدم للمعهد  ISO 9001دارة الجودة م الجهة الحاصلة على شهادة نظام إتقو  -1

 .875/0229طبقا للقرار الوزاري  الجودة نظامللجهات الصناعية تطبيق افي  الصالحية

 .ن تكون سارية العملأتقوم الجهة بارفاق صورة من شهادة االيزو بالطلب على  -0

:القواعد الحاكمة للحصول على مرفقتقوم الجهة بسداد الرسوم المقررة الصدار شهادة الصالحية) -7

 .(00الخدمةص

الشهادة  التحقق منمع  للمعهد والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة ةتتم مراجعة بيانات الجهات المتقدم -4

 .والصالحية

-االجراءات والعمليات والوثائق المتعلقة بنظام الجودةمن  ةنظام الجودة للجهات المتقدم دارة بدراسةتقوم اإل  -5

 .والتأكد من إستيفاء بيانات الملف املخططات التدفقية للعمليات -دليل الجودة

 875إصدار شهادة التوافق مع القرار الوزاري دارة باإل  التحقق من صحة الشهادة تقومو نظام دارة للراسة اإل دبعد  -6

هادة طبقا لفترة سريان عمل شعلى ان تكون فترتها  شهادة الصالحية للجهةصدار عتماد الشهادة وإادارة بتقوم اإل  -7

 .االيزو 

 غير حاصلة على شهادات نظم إدارة الجودةالمنشآت ال -0

 نظامللجهات الصناعية تطبيق افي  الصالحية واصدارشهادة بطلب التسجيل بالتقدم للمعهدم الجهة تقو  .1

 .875/0229طبقا للقرار الوزاري  الجودة

مرفق:القواعد الحاكمة للحصول على الصدار شهادة الصالحية) سداد الرسوم المقررةتقوم الجهة ب .0

 .(00الخدمةص

 .التقدم بوثائق نظام الجودة المطبق بالمنشأةتقوم الجهة ب .7

 .للبيانات المطلوبة دراسة الوثائق ومدى استيفائها للمعهد و ةبيانات الجهات المتقدمتتم مراجعة  .4

 جهة بميعاد الزيارة وزيارة المقر.والتنسيق واخطار ال  التجهيز للزيارة الميدانيةدارة بتقوم اإل  .5

 .تقرير دراسة الوثائق ومالحظات المراجعةباعداد  يقوم المراجعون  .6

 .بمالحظات المراجعة  وفترة استيفاء المالحظات الجهةابالغ دارة بتقوم اإل  .3

 .المالحظات تقوم الجهة بارسال الدليل المادي الستيفاء .8

 .على لجنة اصدارالشهاداتملف الجهة عرض تقوم االدارة ب .9

إصدار شهادة التوافق مع القرار تقوم لجنة االصدار بدراسة ملف الجهة واتخاذ القرار بما يتعلق ب .12

 .875الوزاري 
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 0222/  835لقرار الوزاري ا- تطبيق نظام للجودةطبقا للجهات الصناعية لاصدار شهادة الصالحية خريطة التدفق:  
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 ال
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 العضوية بالمعهدنظام 

 .يقدم المعهد القومى للجودة نظام العضوية لجميع المهتمين بمجاالت الجودة املختلفة من المؤسسات واالفراد 

                         : وينقسم نظام العضوية بالمعهد إلى نوعين                        

 .مؤسساتالعضوية  -فراد عضوية ال 

 : عضوية االفراد 
ً
 أوال

ؤتمرات ماالشتراك بالو تدريب المن المقدمة بالمعهد املختلفة  الخدماتالحصول على  فرادلل وهى عضوية تتيح 

 .مختلفةمع اتاحتها بمزايا بالجودة  الخاصةندوات وال

 الشروط الالزمة لالشتراك بالعضوية 

 عضو عامل

 .مؤهل عالى وخبرة فى مجال الجودة سنتين على األقل

 عضو منتسب : 

  .أن يكون حاصل على مؤهل عالىعلى  كثر من شروط قبول العضو العاملأالذى ال يتوافر فيه شرط أو  وهو العضو

  طالب (: عضوية الطلبة ) عضو 

 ،وهو العضو الذى لم يحصل على المؤهل الدراس ى 
ً
  ليا.هد الععابإحدى الجامعات أو الم  ومازال دارسا

 جراءات تقديم الخدمةإ 

التعرف  وطلب التسجيل بالخدمة فراد والجهات الراغبين في التسجيل بنظام العضوية التوجه  للمعهد لملء لل  .1

)مرفق:القواعد الحاكمة للحصول على للتسجيل وراق المطلوبةاأل المزايا مع العضوية و وفئات نظام  على

 .(02الخدمة ص

 .نقديا  سداد رسوم العضويةفراد بيقوم األ  .1

 .يام من استالم البياناتأ 3والمرفقات واتخاذ القرار في خالل طلب التسجيل دارة بدراسة تقوم اإل  .0

 .هادارة بفراد الستكمال البيانات وموافاة اإل أل خطار اإيتم في حال عدم استيفاء بعض البيانات المطلوبة  .7

 .اصدار كارنيهات العضويةيتم فراد للشروط المطلوبة بالعضوية ستيفاء األ إعند  .4

 سساتؤ مال عضويةثانيا : 

 املختلفة الخاصةخدمات المعهدالحصول على و وهى عضوية تتيح للجهات والشركات والمؤسسات المشاركة 

 بمزايا مختلفة.من تدريب واستشارات وإقامة مؤتمرات وندوات بالجودة 

 جراءات تقديم الخدمةإ

 على و التعرف طلب التسجيل بالخدمةلللجهات الراغبة في التسجيل بنظام العضوية التوجه  للمعهد لملء  .1

مة على الخدالقواعد الحاكمة للحصول :)مرفقللتسجيل وراق المطلوبةاأل المزايا مع العضوية و وفئات نظام 

 .(02ص

الباب الثالث -( 42821128)من خالل التحويل على الكود المؤسس ي  سداد رسوم العضويةتقوم الجهات  ب .0

 .فرع عباس العقاد-البنك االهلي المصري -)ايرادات( 

 .يام من استالم البياناتأ 3دارة بدراسة استمارة التسجيل والمرفقات واتخاذ القرار في خالل تقوم اإل  .7

 .هادارة بفراد الستكمال البيانات وموافاة اإل البيانات المطلوبة يتم اخطار األ  حال عدم استيفاء بعضفي  .4

 .اصدار كارنيهات العضويةعند استيفاء الجهات للشروط المطلوبة بالعضوية  يتم  .5
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 التعاقد -5

،أما  جنيه 522ال تزيد عن  في حال سعر الخدمة نقديا خدمات الدعم الفني وشراء نماذج ودليل االعتماد يتم سداد الرسوم للحصول  على 

 فرع عباس العقاد.-البنك االهلي المصري  -الباب الثالث )ايرادات( -( 70129921كثر من ذلك يتم التحويل على الكود المؤسس ي)أ

 نماذج الخدمة -6

 .)مرفق( FM-720-02     التسجيل بالخدمةطلب 

 .نماذج البيانات االساسية طبقا الدلة العمل بإدارة الدعم الفني
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https://www.facebook.com/National.Quality.Institute


 وزارة التجارة والصناعة
  المعهد القومي للجودة

  إدارة الدعم الفني

 القاهرة- نصر مدينة – العقاد عباس9 | إدارة الدعم الفني -  المعهد القومي للجودة

 (909)99343925: ف(    033) داخلي   (909)99533004-99533008--99343929: ت

 www.nqiegypt.orgالموقع:   technical.nqi@mti.gov.egاالليكتروني: البريد

Facebook: https://www.facebook.com/National.Quality.Institute 

17 of 30 

 

 ال سجيل بال دم طلب 

                              (  أخ ى ☐الدعم الفني  ☐ اال   ارات ☐ال   يل / ☐ ال دريب/ ☐)

 رقم الطلب:........../............

 البيانات االساسية

 /   /        التاريخ   

 االفراد بيانات-1

 اإلسم المدون فى اإلستمارة هو نفس اإلسم المدون فى إثبات ال خصية كما يجب أن يرفق باإلستمارة صورة من إثبات ال خصية  أن يكونيجب 

 السفر أو جواز

 :  رباعي اال م

 القومي:ال قم  

 

   //       تاريخ االن هاء:                                         واز السف                                                ه  االصدار:                                   

  )العضوية/التدريب(  موفد  ☐      خصي  ☐التسجيل:  

 محمول : / تليفون ارضي 

  الجنسية:                       الميالد : /      /                        محل تاريخ الميالد:    

 ومقرها: جهه العمل

 البريد االليكترونى: 

  جامعة:     وتاريخ الحصول عليها:خر درجة علمية 

 

 عامة(الجهات ) بيانات-2
 

 ال اريخ:          /         /

  الجه : 

 الن اط:

  العنوان:

  الدولة:             المدينة/المحافظة:

  الفاكس:     :   :المحمول/ االرضىال ليفون 

 الب يد االلك  ونى: 

     /                            السجل ال جاري/الب اق  الض يبي :

 .)الدعم الفني(

 

 

 

 

 

 

Date: 21/06/2022   Rev. (8)      FM-720-02 
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 ال سجيل بال دم  طلب      

               (  أخ ى ☐الدعم الفني  ☐ اال   ارات ☐ال   يل / ☐ ال دريب/ ☐)   

 رقم الطلب:........../............   

 نوع ال دمه الم لوبه :

 ال دريب-1☐
 

   اخ ى:      الب نامج ال دريبي: 

 

 الب امج ال دريبي  ال ي ت غب في الحصول عليها الف  ة القادم 

 

 

 دارةصيان  انظم  اإل 2-2 ☐ال   يل /    8-2 ☐:   الت هيل واالست ارات-2

  ISO45001  السالمة والصحة المهنية   إدارة  ☐     ISO14001البيئة إدارة  ☐  ISO9001الجودة إدارة ☐ 

           ISO 27001آمن المعلومات  إدارة ☐      ISO 17025المعامل  إدارة  ☐    ISO22000سالمة الغذاء  إدارة ☐ 

  )تذكر(أخرى ☐

 اال   ارات ومجاالت ال حسي  المس م  2-3 ☐

 

 ☐ 5Sتحسين بيئة العمل  ☐   TNA   تحديد االحتياجات التدريبية ☐     KPI’s   إعداد مؤ رات االداء ☐  Reengineeringإعادة الهيكلة ☐

  SPCالعمليات استخدام االساليب االحصائية وطرق التحكم في  ☐Lean Manufacturingفي التصنيع  يقةاإلدارة الر 

 .ظم تقليل الفاقدن ☐ 

 الدعم الفني -4.خ ىأ

 العضوي 1-3 ☒ الدعم الفني:-3

 ال جديد      ☐االصدار        ☐طالب  /    ☐من سب  ☐عامل   ☐ف دي   :  ☐

 ال جديد      ☐االصدار        ☐ذ بي    /    ☐فضي      ☐ب ونزي     ☐:    هات ☐

 347/2202ت بيقا للق ار الوزاري  في مجال نظم الجودة ل   يل / ال دريبفي ا حصول على شهادة صالحي ال 3-2☐

 ال جديد      ☐االصدار        ☐ حصول ع

 343/2212ت بيقا للق ار الوزاري  في مجال نظم الجودة ل   يل / ال دريبفي ا صالحي  لى شهادة المجاالت

 االع ماد شهادة علىم اكز ال دريب حصول 3-3 ☐

 ال جديد      ☐االصدار        ☐

  المجاالت:

 

 538/2222شهادة الصالحي  ل وافق الجهات الصناعي  م  الق ار الوزاري حصول على ال 3-4 ☐            
 ال جديد     ☐االصدار          ☐

 

 اخ ى -4 ☐

                     

 

 .....................: ......العميل توقي 

 :التعليمات
-0 من المطلوبةنوع الخدمة  في الخدمات او الخدمة طلب بيانات ملء ،(0) رقم القسم في لها االساسية البيانات تسجيل يتم االفراد من الخدمة طلب حال في -0

 .الطلب نموذج على التوقيع ثم 4
-0 من نوع الخدمة المطلوبة في الخدمات او الخدمة طلب بيانات ملء ،(2) رقم القسم في لها االساسية البيانات تسجيل الجهات يتم من الخدمة طلب حال في -2

 .الطلب نموذج على التوقيع ثم 4
  .بالخدمة الخاصة التكلفة وسداد البيانات كافة توفير خالل من يتم الخدمة تفعيل -3

 .المطلوبة الخدمة لنوع طبقا الخدمة انجاز التوقيت/التكلفة/المستندات: ويتضمن الخدمة طلب مرفق اخذ باالمكان -4
 السداد:  -8

على الكود من خالل الدفع بماكينة الدفع االليكتروني بالمعهد أومن خالل الدفع بالبنك بكارت فيزا  الخدماتلى ع لحصولليتم سداد الرسوم  -0
 .فرع عباس العقاد-البنك االهلي المصري -الباب الثالث )ايرادات( -( 32022220المؤسسي)

واتير" مع تقديم العميل كافة البيانات المطلوبة من: ي من فروع البنك االهلي المصري من خالل نظام "منصة الفأفراد الدفع في يمكن للجهات واأل -2
المعنية( ويسبقها  اصدار امر توريد من  واإلدارةالبيان)ويتضمن موضوع الدفع  -المبلغ المراد تحويله-رقم المحمول-رقم البطاقة-المسئول-اسم الجهة

 ت( مع قيام البنك بتحصيل رسوم إدارية نظير عمليات الدفع.مبينا تاريخ االستحقاق )اي الفترة المتوقعة لدفع العميل للمستحقا دارةاإل

Date: 21/06/2022   Rev. (8)      FM-720-02 
 االستمارة مجانية/ البروشوروالخطة التدريبية للمعهد بالمجان ايضا

 م فق3: القواعد الحاكم  ال  اءات العضوي 

م فق4،4: القواعد الحاكم  إل  اءات اصدار 

 شهادة الصالحي  طبقا للق ار 343/م اكز ال دريب

م فق6: القواعد الحاكم  ال  اءات اصدار شهادة 

 الصالحي  لل وافق م  الق ار538

 

 

 

 م فق1: القواعد الحاكم  ال  اءات ال دريب

 

 

 

 

م فق2: القواعد الحاكم  ال  اءات ال   يل 

 واال   ارات

2/2  
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 (العضوي خدمات الدعم الفني )القواعد الحاكم  ال  اءات الحصول على -3
وزارة ال جارة والصناع  )المعهد  -فى ش ن تيسي  الحصول على ال دمات الجما ي ي  ومنها طلب العضوي    1994لسن   4244رقم   وفقا لق ار رئيس مجلس الوزراء

 .القومى للجودة(
م كزى لل نظيم واإلدارة ووزارة ال جارة كثم ة لل عاون بي  الجهاز ال هداري  المعني  ب قديم ال دم  وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بال اريخ المدون عليتل زم الجهات اإل

عالن ع  رأيها في ال لب المقدم وراق والمبالغ الم لوب  للحصول عليها وال وقي ات الزمني  لبدء ال دم  ، أو اإلوالصناع  )المعهد القومى للجودة( م  تحديد للمس ندات واأل

 ال إلى: للحصول عليها وأى م الف  لذلك ت تب المسئولي  وذلك على النحو

 )العضوي (3-1الدعم الفني      -3

 . م  تاريخ تقديم ال لب  يام عملأع  ة قصاه أتسجيل العضوي  بالمعهد في موعد  ق ار ا في دارةتعل   ه  اإل-النجاز ال دم :ال وقي ات المحددة 

  847داخلي : 22734211/22734222الدعم الفني  ت:  إدارةالتواصل مع   technical.nqi@mti.gov.eg 

 المعهد القومى للجودة: طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال : وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او   
22734211/22734222 
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 المس ندات وال  وم للعضوي )اف اد/مؤ سات(

 االفــــــــــ اد المـــــــــــؤ سات

 ال  وم
 السنوي 

المس نـــــــــدات 

 الم لــــــــوب 

نـــــــــوع 

 العضـــــوي 
 ال  وم
 السنوي 

 المس نـــــــــدات الم لــــــــوب 
 نـــــــــوع العضـــــوي 

 نيه  )فقط الفان وخمسمائ   2422

  نيه مص ي فقط الغي (
  صورة م  ال هادات

 الحاصل  عليها المؤ س 

 صورة السجل ال جارى 

  صورة الب اق  الض يبي 

العضوي  

 الب ونزي 

  نيه422  

)فقط   

خمسمائ   نيه 

مص ي فقط 

 الغي  (

 صورة ب اق  ال قم القومى 

  صورة ش صي  1عدد 

  صور شهادات ال ب ة فى

 مجال الجودة

 صورة المؤ ل الدرا ى 

 عضو عامل

 مزايا العضوي  الب ونزي 
 بحد أقصى على الدورات ال دريبي  ال ى يعقد ا المعهد. خصم  %4تمنح المؤ س   -8

لعدد %12( ف د حضورالمؤتم ات مجانا وخصم  بحد أقصى ح ى 1تمنح المؤ س  عدد ) -2

 .أف اد 3
 .لحضور ورش العمل  والندوات بالمعهد %42خصم  -4
 .على اإلعالنات داخل المجل  الدوري   ال ى تصدر ع  المعهد القومى للجودة % 12خصم  -3

 مزايا العضو العامل :

على  الدورات ال  صصي  ال ى يعقد ا  خصم بحد أقصى %12يمنح العضو نسب   .1

  .المعهد
المؤتم ات ال ى يعقد ا المعهد بحد أقصى على  خصم  %14يمنح العضو نسب   .2

. 
بحد أقصى على حضور ورش العمل والندوات  خصم  %42يمنح العضو نسب   .3

 ال ى يعقد ا المعهد .
  .إلك  وني  م  المجل  الدوري  للمعهدحصول العضو على نس    .4

 نيه )ثالثه االف  نيه  3222

 مص ي فقط الغي (
  صورة م  ال هادات

الحاصل  عليها الجه  فى 

مجال نظم إدارة الجودة 

ISO9001 

  صورة السجل ال جارى 

  صورة الب اق  الض يبي 

 نيه   422 العضوي  الفضي 

)فقط اربعمائ  

 نيه مص ي 

 فقط الغي (

 صورة ب اق  ال قم القومى 

  صورة ش صي  1عدد 

 صورة المؤ ل الدرا ى 

 عضو من سب

 العضوي  الفضي مزايا 
 .خصم بحد أقصى على الدورات ال دريبي  ال ى يعقد ا المعهد % 12تمنح المؤ س   -8

 .أف اد 3لعدد   % 14( ف د حضور المؤتم ات مجانا وخصم ح ى 1تمنح المؤ س  عدد ) -2
  .على حضور الندوات وورش العمل ال ى يعقد ا المعهد %42تمنح المؤ س  نسب  خصم  -4
على اإلعالنات داخل المجل  الدوري   ال ى تصدر ع  المعهد بحد أقصى  % 12خصم  -3

 القومى للجودة.
 .على اال   ارات الفني  بحد أقصى % 12خصم  -5

 مزايا العضو المن سب :

على  الدورات ال  صصي  ال ى يعقد ا  خصم بحد أقصى % 3يمنح العضو نسب   .1

 المعهد .
 ال ى يعقد ا المعهد .بحد أقصى على المؤتم ات  خصم %12يمنح العضو نسب   .2

  .إلك  وني  م  المجل  الدوري  للمعهدحصول العضو على نس    .3
خصم بحد أقصى على  حضور ورش العمل والندوات  %24يمنح العضو نسب   .4

 ال ى يعقد ا المعهد .

 نيه )ثالث  االلف  3422

 وخمسمائ   نيه مص ي ال غي (
 صورة السجل ال جارى 

  صورة الب اق  الض يبي 

 نيه   222 العضوي  الذ بي 

)فقط مائ ان 

 نيه مص ي 

 فقط الغي (

 صورة ب اق  ال قم القومى 

  صورة ش صي  1عدد 

  خ اب م  الكلي  يفيد بان ساب

 ال الب اليه

 عضو طالب

 مزايا العضوي  الذ بي 
 .بحد أقصى خصم على الدورات ال دريبي  ال ى يعقد ا المعهد % 14تمنح المؤ س   -8

لعدد  % 22( ف د حضور المؤتم ات مجانا وخصم بحد أقصى ح ى 1المؤ س  عدد )تمنح  -2

 .أف اد 3
 لحضور الندوات. %42تمنح المؤ س  نسب  خصم  -4

بحد أقصى على اإلعالنات داخل المجل  الدوري   ال ى تصدر ع  المعهد  % 14خصم  -3

 القومى للجودة.
 على اال   ارات الفني .بحد أقصى  % 14خصم  -5

 العضو ال الب:مزايا 

الدورات ال  صصي  ال ى يعقد ا   على أقصىبحد  خصم %14يمنح العضو نسب   .1

 المعهد.

والندوات  بحد أقصى على حضور ورش العمل خصم  %42يمنح العضو نسب   .2

 ال ى يعقد ا المعهد.
 

 2/4/2213( بتاريخ 1الرسوم المذكورة طبقا الجتماع مجلس اإلدارة )
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 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكم  ال  اءات الحصول على  2-3

 (343/2212ت بيقا للق ار الوزاري  نظم الجودةفي مجال  الحصول على شهادة صالحي  في ال   يل / ال دريب )
طلب الحصول على شهادة فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها  8111لسنة  3231وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 

 .والصناعة )المعهد القومى للجودة(وزارة التجارة  -437/2282الوزاري  تطبيقا للقرار صالحية في التأهيل / التدريب في مجال نظم الجودة
لتنظيم ل كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى هدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بالتاريخ المدون عليتلتزم الجهات اإل

المبالغ المطلوبة للحصول عليها والتوقيتات الزمنية وراق وواإلدارة ووزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( من تحديد للمستندات واأل

 مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التإلى: يلبدء الخدمة ، أو االعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها وأ

 

 الدعم الفني-3

 343/2212للق ار الوزاري ت بيقا  الحصول على شهادة صالحي  في ال   يل / ال دريب في مجال نظم الجودة 2-3

 

صول على للح 2212لسن   343الهدف م  الق ار الوزاري رقم 

 شهادة صالحي  في ال   يل / ال دريب في مجال نظم الجودة
 المزايا

  وض  حد أدنى للمعايي  الالزم  ل قديم خدم  ا   اري  وتدريبي  فعال. 
  ىإلدى يؤ ودة ب  كات ال   يل / ال دريب مما  إدارةت بيق نظام 

 . 9221ت جي  تلك الجهات للحصول على شهادة األيزو 

 و ود آلي  لل حسي  المس م  وحافز للمنافس  بي  الجهات.  ت وي  النظام اإلداري ب  كات ال   يل وال دريب. 

 و ود م  عي  للعميل ع  ال  كات المع مدة في تلك المجاالت. 
  رف  كفاءة العاملي   إلىدى يؤت وي  وتدريب العاملي  مما

 .بال  كات

  م ا ع  إمكانيات ال  ك  لل ع ف على ف ص ال حسي  وت وي  أداء

 .ال  ك 
  ال حسي  وال  وي  المس م  لألن    المقدم  ن يج  لقياس وتقييم

 .ن ائج األعمال ب كل دائم

   ال  كات غي  الم وافق  م  يمنح ال  ك  ميزة تنافسي  ع  غي  ا م

 .الحص  السوقي  لها الق ار مما يزيد م 
 تحسي  البني  ال ح ي  ل  ك  ال دريب وال   يل. 

  خلق قنوات إتصال فعال  بي  الجهات العامل  في مجاالت ال دريب

 .وال   يل
  و يل  لل قييم واالع  اف م   ه  ر مي  حكومي  تابع  لوزارة

 .صص  في المجالال جارة والصناع  وم  

  رف   ودة مس وى خدمات ال دريب واال   ارات المقدم  للق اع

 .الصناعي وال دمي
  الحصول على شهادة اع ماد ف  تها ثالث  نوات م  وم  ب عار

 المعهد ويمك  خ مها ب عار الجمهوري .

 

  امكاني  تصديق ال هادات م  وزارة ال ار ي  المص ي. 

  الكفاءة والقدرة على تقديم خدمات ال دريبال  كيد للعمالء على. 

  ضمان لجودة العملي  ال دريبي  وفق المعايي  المحلي  ودولي. 

 م  المعهد. توفي  ف ص تنفيذ دورات تدريبي  م  خالل تعاقدات 

  .و يل  التمام ب وتوكول م  المعهد في مجاالت ال دريب وال   يل 

  الم ارك  في المناقصات المحلي  االع ماد و يل  لل   يل في

 الدولي . والع بي  و

  االع ماد و يل  لل سجيل في م كز تحديث الصناع  كجه  مقدمه

 ل دمات ال دريب وال   يل.

 .ادراج ا م الجهات المع مده على الموق  االلك  وني للمعهد 
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 .437/2282طبقا النعقاد لجنة اصدار شهادة الصالحية  -ال وقي ات المحددة النجاز ال دم :

  ملحوظ :
لعمل الزيارات الميدانية سواء داخل القاهرة الكبرى وخارجها  )أو توفير وسيلة إنتقال مناسبة( تتحمل الجهة مصروفات انتقال المراجعين .1

 وفي حالة الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.

 فترة صالحية شهادة مقدمي خدمات التأهيل/التدريب في مجاالت نظم اإلدارة والجودة ثالث سنوات. .2
التأهيل كما التأكيد على أن مقر الجهة المذكور بالسجل هو نفس  ضرورة تواجد مجال عمل الجهة في السجل التجاري سواء التدريب أو .4

 المقر بصدد المراجعة.
 تصدر الشهادات بعد إقرار اللجنة باالعتماد بخمسة ايام عمل .    .3
 ترسل جميع المستندات المطلوبة الكترونيا بما فيها نماذج دليل الصالحية العتماد الجهات. .5
 ل الوثائق المحدثه في حال حدوث أي تغييرات في الوثائق الرسمية المرسلة إلى اإلدارة.مخاطبة إدارة الدعم الفني وإرسا .2

  847داخلي : 22734211/22734222الدعم الفني  ت:  إدارةالتواصل مع   technical.nqi@mti.gov.eg 

  المعهد القومى للجودة: التوقيت المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال :فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى  
22734211/22734222 
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 الفنيخدمات الدعم القواعد الحاكم  ال  اءات الحصول على  )تاب (  2-3

 الحصول على شهادة صالحي  في ال   يل / ال دريب )
 (343/2212ت بيقا للق ار الوزاري  في مجال نظم الجودة

 

 343/2212ت بيقا للق ار الوزاري  المس ندات وال  وم للحصول على شهادة صالحي  في ال   يل / ال دريب في مجال نظم الجودة

 ال جديد االصدار

 -الم لوب :المس ندات واالوراق 
 

 تقديم ال دم  ر وم
المس ندات واالوراق 

 الم لوب :
 تقديم ال دم  ر وم 

  دليل ونماذج طلب

الحصول على شهادة 

صالحية مقدمي 

خدمات 

التأهيل/التدريب في 

مجاالت نظم اإلدارة 

 والجودة

 دليل الجودة 

 (إختياري)

  السجل

التجاري"صورة 

 ضوئية"

  البطاقة الضريبية

 ضوئية""صورة 

  السيرة الذاتية

لالستشاريين 

 والمدربين

   صور لشهادات

االستشاريين 

والمدربين في مجال 

 نظم إدارة الجودة

  صور من عقود

  االستشاريين/المدربين

 

مصري فقط  ه)مائة وخمسون جني هجني 852

 .الغير( للدليل االجبارى

)الف وخمسمائة جنيه مصري  هجني 8522

فقط الغير( للمجال سواء التدريب أو التأهيل 

وفي حال تعدد المجاالت ال تزيد قيمة اصدار 

 هف جنيآل)تسعة اه جني 1222الشهادات عن 

 .مصري فقط الغير(

مصري فقط الغير(  ه)الف جنيهجني 8222

تمام المراجعة الدورية للتأكد من إلكل سنة في 

قصى مرتين خالل أوبحد  صالحية النظام

 فترة صالحية الشهادة. 

 ثناء فترة صالحيةأكثر أضافة مجال أو إيجوز

)الف  هجني 8522الشهادة نظير مبلغ 

وخمسمائة جنيه مصري فقط الغير( عن كل 

صدار الشهادة إمجال مع االحتفاظ بتاريخ 

 صلية.األ

في حال تبين عدم استيفاء الجهة متطلبات 

حظات مطلو  استيفاهها الدليل ووجود مال

لذا يستدعى زيارة مراجعة ميدانية اضافية 

مصري  ه) فقط الف جني هجني 8222تكلفتها 

 .الغير(

مصري فقط  ه)ثالثمائة جنيهجني 422تدفع 

الغير( فى حالة الرغبة الصدار شهادة 

مترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب 

 222نسخة اضافية باللغة العربية 

 .مصرى الغير ه)مائتي جنيجنيه

)مائة وخمسون  هجني 852تدفع قيمة 

  .(لختم الشهادة بختم شعار الجمهوريةهجني

 -تضاف لالوراق:

  تقرير مراجعة

 )صورة(دارة اإل

  تقرير المراجعة

الداخلية 

 )صورة(

 عمال سابقة األ

  خالل آخر سنتين

 

جنيه)فقط سبعمائة وخمسون  752

للمجال  جنيه مصري فقط الغير( 

وفي حال تعدد المجاالت ال تزيد قيمة 

 جنيه 3522تجديد الشهادات عن 

ف وخمسمائة جنيه آلربعة اأ)

 .مصري فقط الغير(

)الف جنيه مصري فقط  جنيه 8222

تمام المراجعة إالغير( لكل سنة في 

الدورية للتأكد من صالحية النظام 

قصى مرتين خالل فترة أوبحد 

 صالحية الشهادة.

جنيه)ثالثمائة جنيه  422 تدفع

مصري فقط الغير( فى حالة الرغبة 

الصدار شهادة مترجمة باللغة 

االنجليزية وفى حالة طلب نسخة 

)مائتي  222اضافية باللغة العربية 

 .جنيه مصرى الغير

جنيه )مائة وخمسون  852تدفع قيمة 

لختم الشهادة بختم شعار  جنيه(

 .الجمهورية

 مالحظ :

جل   السكان بسبب تغييي  الميعند تغ

ال جارى ي م إ  اء زيارة لم ا ع  

 1222المكان الجديد )مقابل الزيارة 

 . نيه للم ا عه(
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 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكم  ال  اءات الحصول على  3-3

 ( هادة اعتماد مراكز التدريبالحصول على )
اعتماد  فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها نموذج طلب 8111لسنة  3231وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 

 .المراكز التدريبية

لتنظيم كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى ل هدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بالتاريخ المدون عليتلتزم الجهات اإل

وراق والمبالغ المطلوبة للحصول عليها والتوقيتات الزمنية ووزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( من تحديد للمستندات واأل  واإلدارة

 ترتب المسئولية وذلك على النحو التإلى:عالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك لبدء الخدمة ، أو اإل

 الدعم الفني-3

 الحصول على  هادة اعتماد المراكز التدريبية 3-3

 

 المزايا

 ال  كيد للعمالء على الكفاءة والقدرة على تقديم خدمات ال دريب. 

 دولي الضمان لجودة العملي  ال دريبي  وفق المعايي  المحلي  و. 

  م  المعهد. تدريبي  م  خالل تعاقداتتوفي  ف ص تنفيذ دورات 

 و يل  لل قييم واالع  اف م   ه  ر مي  حكومي  تابع  لوزارة ال جارة والصناع  وم  صص  في المجال. 

 . الحصول على شهادة اع ماد ف  تها ثالث  نوات م  وم  ب عار المعهد ويمك  خ مها ب عار الجمهوري 

 ار ي  المص ي مكاني  تصديق ال هادات م  وزارة الإ . 

  .و يل  التمام ب وتوكول م  المعهد في مجاالت ال دريب وال   يل 

 الدولي . االع ماد و يل  لل   يل في الم ارك  في المناقصات المحلي  والع بي  و 

 .االع ماد و يل  لل سجيل في م كز تحديث الصناع  كجه  مقدمه ل دمات ال دريب وال   يل 

 على الموق  االلك  وني للمعهد. المع مدهات ادراج ا م الجه 
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 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكم  ال  اءات الحصول على )تاب ( 3-3

 (  هادة اعتماد مراكز التدريب  اءات الحصول على )إ 

 .طبقا النعقاد لجنة اصدار شهادات االعتماد  -ال وقي ات المحددة النجاز ال دم :

  ملحوظ :

ع فر لكل )الفي جنيه مصري الغير(  جنيه 2222مادي اضافي في حالة وجود فروع لمركز التدريب المعتمد يتم اعتمادها بمقابل  .8

 ،ويتم اصدار شهادة واحدة لمركز التدريب متضمنه عناوين الفروع المعتمدة.

لعمل الزيارات الميدانية سواء داخل القاهرة الكبرى وخارجها  )أو توفير وسيلة إنتقال مناسبة(تتحمل الجهة مصروفات انتقال المراجعين  .2

 الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.وفي حالة 

 فترة صالحية شهادة اعتماد مركز التدريب ثالث سنوات. .4
ضرورة تواجد مجال عمل الجهة في السجل التجاري كمركز تدريب كما التأكيد على ان مقر الجهة المذكور بالسجل هو نفس المقر بصدد  .3

 المراجعة.
 باالعتماد بخمسة أيام عمل .تصدر الشهادات بعد اقرار اللجنة  .5
 ترسل جميع المستندات المطلوبة الكترونيا بما فيها نماذج دليل الصالحية العتماد الجهات. .2
 مخاطبة إدارة الدعم الفني وإرسال الوثائق المحدثه في حال حدوث أي تغييرات في الوثائق الرسمية المرسلة إلى اإلدارة. .7

 

  847داخلي : 22734211/22734222الدعم الفني  ت:  إدارةالتواصل مع   technical.nqi@mti.gov.eg 

 : المعهد  وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال

 22734211/22734222   القومى للجودة:

 
 
 
 
 
 
 
 

Date: 21/06/2022   Rev. (8)      FM-720-02 

  

 اع ماد الم اكز ال دريبي المس ندات وال  وم للحصول على شهادة 

 ر وم تقديم ال دم  -المس ندات واالوراق الم لوب :

  دليل ونماذج طلب الحصول

على شهادة صالحية مركز 

 تدريب

  (إختياري)دليل الجودة 

  السجل التجاري"صورة

 ضوئية"

  البطاقة الضريبية "صورة

 ضوئية"

  السيرة الذاتية لالستشاريين

 والمدربين

  لشهادات  صور

االستشاريين والمدربين في 

 مجال نظم إدارة الجودة

  صور من عقود

  االستشاريين/المدربين

 مصري الغير( قيمة تكلفة دليل االعتماد. جنيه)فقط مائة وخمسون جنيه 852 .8

مصري الغير(  قيمة دراسة الملف من  جنيهف آلا)فقط عشرة  جنيه82222 .2

 خالل لجنة االعتماد والمراجعات للسنوات الثالث.

مصري الغير(نظير الزيارة  جنيه)فقط الف  جنيه 8222تسدد قيمة قدرها  .4

 ولى ويخصم هذا المبلغ من الرسوم المقررة عند االعتماد.ألالميدانية ا

في حال تبين عدم استيفاء الجهة متطلبات الدليل ووجود مالحظات مطلو   .3

  جنيه 8222ضافية تكلفتها إاستيفاهها لذا يستدعى زيارة مراجعة ميدانية 

 .() فقط الف جنيه مصري الغير

 رسوم مراجعة دورية سنوية مصري الغير( جنيه)فقط الف جنيه  8222تدفع  .5

 .عن كل سنة للسنتين التاليتين من اصدار الشهادة

مصري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار  جنيه)ثالثمائة جنيه 422تدفع  .2 

شهادة مترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخة اضافية باللغة العربية 

 (.مصرى الغير جنيه)مائتي  222

 .الشهادة بختم شعار الجمهورية (لختمجنيه)مائة وخمسون  جنيه 852تدفع قيمة  .7
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 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكم  ال  اءات الحصول على  4-3

 (434/2229لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري   هادة الصالحية الحصول على )
 

"الحصول  ومنها نموذج طلبفى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية  8111لسنة  3231وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 

  .وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( -"145/2221على شهادة الصالحية لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري 

كزى للتنظيم ن الجهاز المركثمرة للتعاون بيه دارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بالتاريخ المدون عليإلتلتزم الجهات ا

وراق والمبالغ المطلوبة للحصول عليها والتوقيتات الزمنية واإلدارة ووزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( من تحديد للمستندات واأل

 ك على النحو التإلى:لبدء الخدمة ، أو االعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذل

 الدعم الفني-3

 434/2229الحصول على  هادة الصالحية لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري  4-3

 

 المزايا

  تحسي  ف ص ال  كات في ال صدي. 

 و يل  لل قييم واالع  اف م   ه  ر مي  حكومي  تابع  لوزارة ال جارة والصناع  وم  صص  في مجال الجودة. 

  الحصول على شهادة اع ماد ف  تها ثالث  نوات م  وم  ب عار المعهد ويمك  خ مها ب عار الجمهوري  )تس ي بناء على ف  ة شهادة

 االيزو المو ودة بالجه (.

  امكاني  تصديق ال هادات م  وزارة ال ار ي  المص ي. 

 الدولي    واالع ماد و يل  لل   يل في الم ارك  في المناقصات المحلي  والع بي. 

 على الموق  االلك  وني للمعهد. اتدراج ا م الجهإ 
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4 
 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكم  ال  اءات الحصول على  )تاب ( 3 -

 (434/2229القرار الوزاري لتوافق الجهات الصناعية مع   هادة الصالحية الحصول على )
 

 

 .الطلبتقديم عمل من  يامأسبعة خالل   -النجاز ال دم :ال وقي ات المحددة 

  ملحوظ :
لعمل الزيارات الميدانية سواء داخل القاهرة الكبرى وخارجها وفي  )أو توفير وسيلة إنتقال مناسبة(تتحمل الجهة مصروفات انتقال المراجعين 

 حالة الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.

 

  847داخلي : 22734211/22734222الدعم الفني  ت:  إدارةالتواصل مع   technical.nqi@mti.gov.eg 

 : وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال 
 22734211/22734222   المعهد القومى للجودة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date: 21/06/2022                   Rev. (8)      FM-720-02 
 

 
 

  المس ندات وال  وم للحصول على شهادة الصالحي 

 434/2229ل وافق الجهات الصناعي  م  الق ار الوزاري 

 ر وم تقديم ال دم  المس ندات واالوراق الم لوب :

 2214/9221 هات لديها نظام إدارة  ودة ايزو  .صل)صورة( م  االطالع على األ شهادة االيزو 

 822 )جنيه )مائة جنيه مصري فقط الغير(تكلفة الدليل )اختياري. 

 422  صدار شهاده الصالحية.إجنيه)ثالثمائة جنيه مصري فقط الغير( رسوم 

 422  جنيه)ثالثمائة جنيه مصررررري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصرررردار شررررهادة

 222 ضررررررافية باللغة العربيةإمترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسررررررخة 

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير

  هات ليس لديها نظام إدارة  ودة وت قدم لل وافق م  الق ار 

 822 )جنيه )مائة جنيه مصري فقط الغير(تكلفة الدليل)اختياري. 

  رسرروم المراجعة ودراسررة الوثائق والزيارة واصرردار شررهادة صررالحية مؤقتة لمدة

)الف وخمسررررمائة  جنيه 8522بقيمة سررررتة شررررهور لتطبيق نظام إدارة الجودة بها 

 جنيه مصري فقط الغير(.

  وفي حال انتهاء مدة سررريان شررهادة الصررالحية يتم اجراء زيارة ميدانية للتحقق من

)الف  جنيه 8522صررررررالحيرة النظرام والكوادر وترأهيلهرا وتمنح الشررررررهرادة مقابل 

 وخمسمائة جنيه مصري فقط الغير( لمدة ستة شهر لحين االعتماد.

 422 ثالثمائة جنيه مصرررري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصررردار شرررهادة  نيهج(

 222مترجمرة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسررررررخة اضررررررافية باللغة العربية 

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير
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 القرارات الوزارية المرتبطة بتقديم الخدمات

 

في اختصاص المعهد بتقديم التدريب والت هيل واالست ارات ومراجعة المقررات  2017الكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء  هر مارس/

 التدريبية في مجاالت نظم الجودة وذلك  للجهات المختلفة من االنتاجية والخدمية  
General book issued from presidency of ministers council march 2017 –mention that NQI responsible for doing the 
training, qualification and consultation beside review the syllabus for the training in quality systems field for all   
entities in production & services fields 
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ب  ن اعتماد المعهد للجهات المقدمة لخدمات الت هيل والتدريب في مجاالت نظم الجودة  347/2010قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

 ومنحهم  هادة صالحية للعمل في تقديم الخدمات المذكورة. 

Minister of Trade and Industry Decree no. 347/2010 – NQI has a right for accreditation and issue a 
validity certificate for the companies work in training, qualification and consultation in quality systems 

  field. 
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ب  ن التزام الجهات الصناعية بتطبيق نظام للجودة وللمعهد مراجعة وثائق النظام بالجهات والت كد  835/2009قرار وزير التجارة والصناعة رقم 

 من صالحيته ومنحهم  هادة تثبت ذلك. 

Minister of Trade and Industry Decree no. 835/2009 – the industrial entities must deploy internal quality 

system, NQI Has the Right to Check and ensure the Validation of it and to Issue a Validity Certificate.    
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 بعض من سابقة االعمال -7
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