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 (538/9002لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري  شهادة الصالحية الحصول على )
 

"الحصول  ومنها نموذج طلبفى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية  8994لسنة  2424وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 

  .وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( -"438/4009على 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
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 المزايا

 تحسين فرص الشركات في التصدير. 

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

  الحصول على شهادة اعتماد فترتها ثالث سنوات مختومة بشعار المعهد ويمكن ختمها بشعار الجمهورية )تسري بناء على فترة شهادة

 االيزو الموجودة بالجهة(.

 امكانية تصديق الشهادات من وزارة الخارجية المصرية. 

 الدولية ة واالعتماد وسيلة للتأهيل في المشاركة في المناقصات المحلية والعربي. 

 على الموقع االلكتروني للمعهد. اتدراج اسم الجهإ 
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 .الطلبتقديم عمل من  يامأسبعة خالل   -النجاز الخدمة:التوقيتات المحددة 

  ملحوظة:
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.

 

  832داخلي : 44223494/44223424الدعم 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 
 44223494/44223424   المعهد القومى للجودة: 
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  المستندات والرسوم للحصول على شهادة الصالحية

 538/9002لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري 

 رسوم تقديم الخدمة المستندات واالوراق المطلوبة:

 9008/2000جهات لديها نظام إدارة جودة ايزو  .صل)صورة( مع االطالع على األ شهادة االيزو 

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

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

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

 400 ضررررررافية باللغة العربيةإمترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسررررررخة 

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير

 جهات ليس لديها نظام إدارة جودة وتتقدم للتوافق مع القرار 

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

  رسرروم المراجعة ودراسررة الوثائق والزيارة واصرردار شررهادة صررالحية م قتة لمدة

)الف وخمسررررمائة  جنيه 8800بقيمة 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 8800صررررررالحيرة النظرام والكوادر وترأهيلهرا وتمنم اللررررررهرادة مقابل 

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

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

 400مترجمرة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسررررررخة اضررررررافية باللغة العربية 

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير
 9090لسنة  3القرار ،رقم .9002لسنة  93الرسوم المذكورة طبقا للقرار اإلدارى رقم 
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