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 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على  3-3

 (شهادة اعتماد مراكز التدريبالحصول على )
اعتماد  فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها نموذج طلب 8994لسنة  2424وفقا 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 شهادة اعتماد المراكز التدريبية 3-3

 

 المزايا

 التأكيد للعمالء على الكفاءة والقدرة على تقديم خدمات التدريب. 

 دوليةالضمان لجودة العملية التدريبية وفق المعايير المحلية و. 

  مع المعهد. تدريبية من خالل تعاقداتتوفير فرص تنفيذ دورات 

 وسيلة للتقييم واالعتراف من جهة رسمية حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة ومتخصصة في المجال. 

 .الحصول على شهادة اعتماد فترتها ثالث سنوات مختومة بشعار المعهد ويمكن ختمها بشعار الجمهورية 

 خارجية المصريةمكانية تصديق الشهادات من وزارة الإ. 

  .وسيلة التمام بروتوكول مع المعهد في مجاالت التدريب والتأهيل 

 الدولية. االعتماد وسيلة للتأهيل في المشاركة في المناقصات المحلية والعربية و 

 .االعتماد وسيلة للتسجيل في مركز تحديث الصناعة كجهة مقدمه لخدمات التدريب والتأهيل 

 على الموقع االلكتروني للمعهد. المعتمدهات ادراج اسم الجه 
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 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على )تابع( 3-3

 ( شهادة اعتماد مراكز التدريبجراءات الحصول على )إ 

 .طبقا النعقاد لجنة اصدار شهادات االعتماد  -التوقيتات المحددة النجاز الخدمة:

  ملحوظة:

ع فر لكل )الفي جنيه مصري الغير(  جنيه 4222مادي 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  .4

 الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.وفي حالة 

 فترة صالحية شهادة اعتماد مركز التدريب ثالث سنوات. .3
ضرورة تواجد مجال عمل الجهة في السجل التجاري كمركز تدريب كما التأكيد على ان مقر الجهة المذكور بالسجل هو نفس المقر بصدد  .2

 المراجعة.
 باالعتماد بخمسة أيام عمل .تصدر الشهادات بعد اقرار اللجنة  .5
 ترسل جميع المستندات المطلوبة الكترونيا بما فيها نماذج دليل الصالحية العتماد الجهات. .6
 مخاطبة إدارة الدعم الفني وإرسال الوثائق المحدثه في حال حدوث أي تغييرات في الوثائق الرسمية المرسلة إلى اإلدارة. .7

 

  837داخلي : 44723494/44723464الدعم 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

 44723494/44723464   القومى للجودة:
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 اعتماد المراكز التدريبيةالمستندات والرسوم للحصول على شهادة 

 رسوم تقديم الخدمة -المستندات واالوراق المطلوبة:

  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 .4

 خالل لجنة االعتماد والمراجعات للسنوات الثالث.

مصري الغير(نظير الزيارة  جنيه)فقط الف  جنيه 8222تسدد قيمة قدرها  .3

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

في حال تبين عدم استيفاء الجهة متطلبات الدليل ووجود مالحظات مطلوب  .2

  جنيه 8222ضافية تكلفتها إاستيفاؤها 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 322تدفع  .6 

شهادة مترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخة اضافية باللغة العربية 

 (.مصرى الغير جنيه)مائتي  422

 .الشهادة بختم شعار الجمهورية (لختمجنيه)مائة وخمسون  جنيه 852تدفع قيمة  .7
 3131لسنة  3القرار ،رقم .3102لسنة  33الرسوم المذكورة طبقا للقرار اإلدارى رقم 
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