
 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 

 التسجيل بالخدمة طلب    

                              (  أخرى ☐الدعم الفني  ☐ االستشارات ☐التأهيل / ☐ التدريب/ ☐)

 رقم الطلب:........../............

 البيانات االساسية

 /   /        التاريخ   

 االفراد بيانات-1

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

 السفر أو جواز

 :  رباعي االسم

 القومي:الرقم  

 

 /        /    جواز السفر                                              جهة االصدار:                                          تاريخ االنتهاء:

  )العضوية/التدريب(  موفد  ☐     شخصي  ☐التسجيل:  

 محمول : / تليفون ارضي 

  الجنسية:                       الميالد : /      /                        محل تاريخ الميالد:    

 ومقرها: جهه العمل

 البريد االليكترونى: 

  جامعة:     وتاريخ الحصول عليها:خر درجة علمية آ

 

 عامة(الجهات ) بيانات-2
 

 التاريخ:          /         /

  الجهة: 

 النشاط:

  العنوان:

  الدولة:             المدينة/المحافظة:

  الفاكس:     :   :المحمول/ االرضىالتليفون 

 البريد االلكترونى: 

     /                            السجل التجاري/البطاقة الضريبية:

 .)الدعم الفني(
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 وزارة التجارة والصناعة

 المعهد القومي للجودة
 التسويق وخدمة العمالء إدارة

 التسجيل بالخدمة طلب      

               (  أخرى ☐الدعم الفني  ☐ االستشارات ☐التأهيل / ☐ التدريب/ ☐)   

 رقم الطلب:........../............   

 نوع الخدمه المطلوبه :

 التدريب-1☐
 

   اخرى:      البرنامج التدريبي: 

 

 البرامج التدريبية التي ترغب في الحصول عليها الفترة القادمة

 

 

 دارةصيانة انظمة اإل 2-2 ☐التأهيل /    1-2 ☐:   التأهيل واالستشارات-2
  ISO45001  السالمة والصحة المهنية   إدارة  ☐     ISO14001البيئة إدارة  ☐  ISO9001الجودة إدارة ☐ 

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

  )تذكر(أخرى ☐

 االستشارات ومجاالت التحسين المستمر 2-3 ☐

 

تحسين بيئة  ☐   TNA   االحتياجات التدريبيةتحديد  ☐     KPI’s   مؤشرات االداءإعداد  ☐  Reengineeringإعادة الهيكلة ☐

  SPCالعمليات استخدام االساليب االحصائية وطرق التحكم في  ☐Lean Manufacturingفي التصنيع  يقةالرش دارةاإل ☐ 5Sالعمل 

 .ظم تقليل الفاقدن ☐ 

 الدعم الفني -4.خرىأ

 العضوية1-3 ☒ الدعم الفني:-3
 التجديد      ☐االصدار        ☐طالب  /    ☐منتسب  ☐عامل   ☐فردية  :  ☐

 التجديد      ☐االصدار        ☐ذهبية   /    ☐فضية     ☐برونزية    ☐:   جهات ☐

 347/2010تطبيقا للقرار الوزاري  في مجال نظم الجودة لتأهيل / التدريبفي ا حصول على شهادة صالحيةال 3-2☐

 التجديد      ☐االصدار        ☐ حصول ع

 347/2010تطبيقا للقرار الوزاري  في مجال نظم الجودة لتأهيل / التدريبفي ا صالحية لى شهادة المجاالت

 االعتماد شهادة علىمراكز التدريب حصول 3-3 ☐

 التجديد      ☐االصدار        ☐

  المجاالت:
 

 835/2009شهادة الصالحية لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري حصول على ال 3-4 ☐            
 التجديد     ☐االصدار          ☐

 

 اخرى -4 ☐

                     
 

 .....................: ......العميل توقيع
 :التعليمات

نوع الخدمة  في الخدمات او الخدمة طلب بيانات ملء ،(1) رقم القسم في لها االساسية البيانات تسجيل يتم االفراد من الخدمة طلب حال في -1

 .الطلب نموذج على التوقيع ثم 4-1 من المطلوبة

الخدمة نوع  في الخدمات او الخدمة طلب بيانات ملء ،(2) رقم القسم في لها االساسية البيانات تسجيل يتم الجهات من الخدمة طلب حال في -2

 .الطلب نموذج على التوقيع ثم 4-1 من المطلوبة

  .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: -5

لى عبالبنك بكارت فيزا  من خالل الدفعنة الدفع االليكتروني بالمعهد أومن خالل الدفع بماكي الخدماتلى ع لحصولليتم سداد الرسوم  -1

 .فرع عباس العقاد-البنك االهلي المصري -الباب الثالث )ايرادات( -( 32109901الكود المؤسسي)

مع تقديم العميل كافة البيانات  "منصة الفواتير"نظام من خالل  ي من فروع البنك االهلي المصريأالدفع في فراد واأل للجهات يمكن -2
 ة(المعني دارةواإل)ويتضمن موضوع الدفع بيانال -المبلغ المراد تحويله-رقم المحمول-رقم البطاقة-المسئول-المطلوبة من: اسم الجهة

عة لدفع العميل للمستحقات( مع قيام البنك بتحصيل مبينا تاريخ االستحقاق )اي الفترة المتوق دارةويسبقها  اصدار امر توريد من اإل
 رسوم إدارية نظير عمليات الدفع.

3-  
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 االستمارة مجانية/ البروشوروالخطة التدريبية للمعهد بالمجان ايضا

 العضوية القواعد الحاكمة الجراءات: 3مرفق

 اصدار إلجراءاتالقواعد الحاكمة  :4،5مرفق

 /مراكز التدريب347شهادة الصالحية طبقا للقرار 

 اصدار شهادة القواعد الحاكمة الجراءات :6مرفق

 835الصالحية للتوافق مع القرار

 

 

 

 التدريب القواعد الحاكمة الجراءات: 1مرفق

 

 

 

 

التأهيل  القواعد الحاكمة الجراءات: 2مرفق

 واالستشارات
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 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 

 
 التدريب خدمةالحصول على القواعد الحاكمة الجراءات -1

 
فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب  1998لسنة  4248رقم  الوزراء وفقا لقرار رئيس مجلس 

 .وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( -التدريب  
ين الجهاز كثمرة للتعاون ب بالتاريخ المدون عليةتلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر 

بة وراق والمبالغ المطلوووزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( من تحديد للمستندات واأل دارةواإلالمركزى للتنظيم 
ترتب  ى مخالفة لذلكأوعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها توقيتات الزمنية لبدء الخدمة ، أو اإلوالللحصول عليها 

 :إلىالمسئولية وذلك على النحو الت
 التدريب -1
 -المستندات واالوراق المطلوبة: 

 .صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر -
 صورة من المؤهل الدراسي -
 

 -للحصول على الخدمة: المبالغ المقررة
 .طبقا للخطة التدريبية السنويةاسعار البرامج التدريبية  -
 الشهادات -

غة االنجليزية أو باللباللغة العربية منها وفي حال طلب نسخة اخرى باللغة العربية التدريبية البرامج شهادات تصدر   -
 .جنية مصري الغير(وخمسون )مائة جنية  150بمبلغتصدر الشهادة 

 .عن كل شهادة (مصري الغير )مائة وخمسون جنيه جنيه150 مبلغب بختم شعار الجمهورية اتختم الشهادامكانية  -
 -التوقيتات المحددة النجاز الخدمة:

 .حين اكتمال العددالتدريب التوقيت المحدد النعقاد البرنامج التدريبي  إدارةتعلن 
 

  119-110-داخلي : 22743298/22743262التدريب  ت:  إدارةالتواصل مع   
training.nqi@mti.gov.eg 

  وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال
 22743298/22743262   المعهد القومى للجودة: :
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 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 

 2-القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على خدمات التأهيل واالستشارات
 

فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب  1998لسنة  4248اء رقم روفقا لقرار رئيس مجلس الوز
 .وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( -التأهيل واالستشارات  

ين الجهاز كثمرة للتعاون ب بالتاريخ المدون عليةتلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر 
بة وراق والمبالغ المطلوووزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( من تحديد للمستندات واأل دارةواإلالمركزى للتنظيم 

ترتب  ى مخالفة لذلكأووالتوقيتات الزمنية لبدء الخدمة ، أو االعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها للحصول عليها 
 :لىاالمسئولية وذلك على النحو الت

 
 التأهيل-2
 

 دارةت على شهادات نظم اإلفوائد حصول الجها

 من خالل الحصول على شهادات مقابل متطلبات نظم الجودة العالمية المعترف بها والمطبقة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. عمالالا تطوير 

  استيفاء المتطلبات واالشتراطات على مستوى مصر والمستوى اإلقليمي والدولي في الحصول على شهادات ايزو كشرط العتمادها كمورد ومقدم
 خدمات. 

 قق حإن حصول الشركة على شهادات مقابل مواصفات الجودة العالمية يعكس كفاءتها التي تتحقق برضاء العمالء عن خدماتها ومنتجاتها وهو ما يت
 من خالل إنشاء وتطبيق نظم الجودة وضمان ومراقبة الجودة. 

  داء داخليًا بالحد من األخطاء وإهدار الموارد والجهد والوقت  من خالل تقليل العيوب أو المسترجعات مما ألاتحقيق الفاعلية من خالل رفع مستوى
التحسين المستمر الذي يساهم في خفض أسعار السلع والخدمات المعروضة من قبل الشركات مع الجودة المطلوبة الذي يزيد القدرة  إلىيؤدي 

 .التنافسية للشركة عن طريق تحسين صورة الشركة لدى المستهلك واألسواق العالمية ومواءمتها لمتطلبات الهيئات والكيانات العالمية

  ودخول أسواق جديدة وكسب حصة أكبر من السوق.عمال ألازيادة حجم 

 عمليات ال توفير وتطوير مجموعة متكاملة من الوثائق التي تمثل الدليل اإلرشادي لإلجراءات والمعطيات اإلدارية والفنية والمساهمة في تحقيق أداء
 بصورة أفضل.

  جانب تحفيز موظفي الشركة على العمل ورفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على  إلىتمكين الشركة من القيام بعمل المراجعة والتقييم الذاتي
افضل مستوى لالداء ، فضال عن االطمئنان بالعمل بنظام جيد موثق بعيداً عن العمل بالنظام  إلىالمساهمة في عمليات المراجعة الدورية للوصول 

 .التقليدي

 يساهم في تمكين المؤسسة من تحليل المشكالت التي تواجهها ويجعلها تتعامل معها من خالل اإلجراءات  أن النظام اإلداري المتميز من خالل االيزو
 التصحيحية والوقائية وذلك لمنع تلك المشكالت من الحدوث مستقبال.

  ل في مجاله مما يترك أثرا نفسياً المؤسسة، لمزيد من التطور والتحسين ك إدارةكما يمكن النظام جميع مسئولي المؤسسة من المشاركة الفعالة في
ن النظام يساهم في ربط كل أقسام المؤسسة ويجعل عملها متناغماً بدالً من وجود نظام إداري منعزل لكل قسم أو أايجابياً على العاملين عالوة على 

 انضباط أكثر وتحليل أدق للمشاكل التي يمكن أن تحدث. إلىوهذا بالتالي يؤدي  إدارة

  حد بعيد ويتخلص من كثير من اإلجراءات المتكررة والمتعارضة أحيانا وإضفاء لمسات مهمة  إلىتطبيق النظام يقلل من البيروقراطية اإلدارية
 ودقيقة في مجاالت مختلفة وتحليل وترتيب األنظمة المساندة.
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 التجارة والصناعةوزارة 
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 

 (تابع(القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على خدمات التأهيل واالستشارات
 
  -لمستندات واالوراق المطلوبة:ا

 .ملف تعريفي بالجهة -
 

 -المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:
خصم قيمة ة االنتقاالت واالقامة واالعاشة(. علما بأنه يتم غير شاملوهي المعاينة/تحليل الفجوة)تحتسب تكلفة اتمام زيارة 

-والتكلفة طبقا للجدول االتي:الزيارة من قيمة مشروع التأهيل عند اتمام التعاقد.  

 
 

( لسنة 10المعهد رقم ) إدارةوفقا لالئحة التأهيل واالستشارات المعتمدة والمعايير الواردة بها طبقا لقرار مجلس الزيارة تكلفة 
2020 

 
العميل وتحديد وتحليل نتائج الزيارة  طلباتوتسجيل بيانات و ستشاريالمن جانب ا جهةزيارة موقع ال تشململحوظة: 

واستخالص تقرير تحليل الفجوة ووضع االسس والمتطلبات لعالج الفجوة مع مناقشة نتائج الدراسة مع ممثل الجهة الظهار حجم 
 .العمل المطلوب تنفيذه للجهة تمهيدا التمام التعاقد

 
 -التوقيتات المحددة النجاز الخدمة:

 من تاريخ عمل ايام سبعةقصاه أقرارها في تسجيل عميل التمام التأهيل من خالل زيارة ميدانية في موعد  دارةتعلن جهة اإل
 .تقديم الطلب

 

  258-111داخلي : 22743298/22743262التأهيل واالستشارات  ت:  إدارةالتواصل مع  
consultation.nqi@mti.gov.eg 

  المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال :وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت 
 22743298/22743262   المعهد القومى للجودة:
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 البيان م

 داخل مصر

 داخل القاهرة الكبرى خارج مصر

 وجة بحريو
 وجة قبلي

 جنية 9000 جنية 2500 جنية 2000 قيمة الزيارة 1
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 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 (العضويةخدمات الدعم الفني )القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على -3
وزارة التجارة  -فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها طلب العضوية   1998لسنة  4248رقم  الوزراء وفقا لقرار رئيس مجلس 

 .والصناعة )المعهد القومى للجودة(
ووزارة  دارةواإلكثمرة للتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم  هبتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بالتاريخ المدون عليدارية المعنية تلتزم الجهات اإل

أيها عالن عن رأو اإلوراق والمبالغ المطلوبة للحصول عليها والتوقيتات الزمنية لبدء الخدمة ، التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( من تحديد للمستندات واأل
 :إلىفي الطلب المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو الت

 )العضوية(3-1الدعم الفني      -3

 . من تاريخ تقديم الطلب  يام عملأعشرة قصاه أتسجيل العضوية بالمعهد في موعد  قرارها في دارةتعلن جهة اإل-التوقيتات المحددة النجاز الخدمة:

  137داخلي : 22743298/22743262الدعم الفني  ت:  إدارةالتواصل مع   technical.nqi@mti.gov.eg 

 : المعهد القومى  وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال
 22743298/22743262   للجودة:
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 المستندات والرسوم للعضوية)افراد/مؤسسات(

 االفــــــــــراد المـــــــــــؤسسات

 الرسوم
 السنوية

المستنـــــــــدات 
 المطلــــــــوبة

نـــــــــوع 
 العضـــــوية

 الرسوم
 السنوية

 المستنـــــــــدات المطلــــــــوبة
 نـــــــــوع العضـــــوية

جنيه  )فقط الفان وخمسمائة  2500
 جنيه مصري فقط الغير(

  صورة من الشهادات
 الحاصلة عليها المؤسسة

 صورة السجل التجارى 

 صورة البطاقة الضريبية 

العضوية 
 البرونزية

 جنيه500  
)فقط   

خمسمائة جنيه 
مصري فقط 

 الغير (

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  صورة شخصية 1عدد 

  صور شهادات الخبرة فى
 مجال الجودة

 صورة المؤهل الدراسى 

 عضو عامل

 مزايا العضوية البرونزية
 بحد أقصى على الدورات التدريبية التى يعقدها المعهد. خصم  %8تمنح المؤسسة  -1
لعدد %10( فرد حضورالمؤتمرات مجانا وخصم  بحد أقصى حتى 1)تمنح المؤسسة عدد  -2

 .أفراد 3
 .لحضور ورش العمل  والندوات بالمعهد %50خصم  -3
على اإلعالنات داخل المجلة الدورية  التى تصدر عن المعهد القومى  % 10خصم  -4

 .للجودة

 مزايا العضو العامل :
التخصصية التى يعقدها على  الدورات  خصم بحد أقصى %10يمنح العضو نسبة  .1

  .المعهد
بحد أقصى على المؤتمرات التى يعقدها المعهد  خصم  %15يمنح العضو نسبة  .2

. 
بحد أقصى على حضور ورش العمل والندوات  خصم  %50يمنح العضو نسبة  .3

 التى يعقدها المعهد .
  .إلكترونية من المجلة الدورية للمعهدحصول العضو على نسخة  .4

االف جنيه  جنيه )ثالثه 3000
 مصري فقط الغير(

  صورة من الشهادات
الحاصلة عليها الجهة فى 

الجودة  إدارةمجال نظم 
ISO9001 

  صورة السجل التجارى 

 صورة البطاقة الضريبية 

جنيه   400 العضوية الفضية
)فقط اربعمائة 
جنيه مصري 

 فقط الغير(

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  صورة شخصية 1عدد 

  الدراسىصورة المؤهل 

 عضو منتسب

 مزايا العضوية الفضية
 .خصم بحد أقصى على الدورات التدريبية التى يعقدها المعهد % 12تمنح المؤسسة  -1
 3لعدد   % 15( فرد حضور المؤتمرات مجانا وخصم حتى 1تمنح المؤسسة عدد ) -2

 .أفراد
على حضور الندوات وورش العمل التى يعقدها  %50تمنح المؤسسة نسبة خصم  -3

  .المعهد
بحد أقصى على اإلعالنات داخل المجلة الدورية  التى تصدر عن المعهد  % 12خصم  -4

 القومى للجودة.
 .على االستشارات الفنية بحد أقصى % 10خصم  -5

 مزايا العضو المنتسب :
على  الدورات التخصصية التى يعقدها  خصم بحد أقصى % 7يمنح العضو نسبة  .1

 المعهد .
بحد أقصى على المؤتمرات التى يعقدها المعهد  خصم %10يمنح العضو نسبة  .2

. 
  .إلكترونية من المجلة الدورية للمعهدحصول العضو على نسخة  .3
خصم بحد أقصى على  حضور ورش العمل والندوات  %25يمنح العضو نسبة  .4

 التى يعقدها المعهد .

جنيه )ثالثة االلف  3500
 وخمسمائة جنيه مصري ال غير(

  التجارىصورة السجل 

 صورة البطاقة الضريبية 

جنيه   200 العضوية الذهبية
)فقط مائتان 
جنيه مصري 

 فقط الغير(

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  صورة شخصية 1عدد 

  خطاب من الكلية يفيد بانتساب
 الطالب اليه

 عضو طالب

 مزايا العضوية الذهبية
 .التى يعقدها المعهدبحد أقصى خصم على الدورات التدريبية  % 15تمنح المؤسسة  -1
لعدد  % 20( فرد حضور المؤتمرات مجانا وخصم بحد أقصى حتى 1تمنح المؤسسة عدد ) -2

 .أفراد 3
 لحضور الندوات. %50تمنح المؤسسة نسبة خصم  -3
بحد أقصى على اإلعالنات داخل المجلة الدورية  التى تصدر عن المعهد  % 15خصم  -4

 القومى للجودة.
 االستشارات الفنية.على بحد أقصى  % 15خصم  -5

 مزايا العضو الطالب:
الدورات التخصصية التى يعقدها   على أقصىبحد  خصم %15يمنح العضو نسبة  .1

 المعهد.
والندوات  بحد أقصى على حضور ورش العمل خصم  %50يمنح العضو نسبة  .2

 التى يعقدها المعهد.
 

 2/8/2017( بتاريخ 1) دارةالرسوم المذكورة طبقا الجتماع مجلس اإل



 وزارة التجارة والصناعة
 للجودةالمعهد القومي 

 التسويق وخدمة العمالء إدارة

 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على  2-3

تطبيقا للقرار الوزاري  في مجال نظم الجودة الحصول على شهادة صالحية في التأهيل / التدريب )
347/2010) 

طلب الحصول على فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها  1998لسنة  4248رقم  الوزراء وفقا لقرار رئيس مجلس 

وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى  -347/2010الوزاري  تطبيقا للقرار شهادة صالحية في التأهيل / التدريب في مجال نظم الجودة

 .للجودة(

 كزىكثمرة للتعاون بين الجهاز المر هالخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بالتاريخ المدون عليدارية المعنية بتقديم تلتزم الجهات اإل

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

و مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النح يالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها وأوالتوقيتات الزمنية لبدء الخدمة ، أو االع

 :إلىالت

 الدعم الفني-3

 347/2010تطبيقا للقرار الوزاري  الحصول على شهادة صالحية في التأهيل / التدريب في مجال نظم الجودة 2-3

 

صول على للح 2010لسنة  347الهدف من القرار الوزاري رقم 
 شهادة صالحية في التأهيل / التدريب في مجال نظم الجودة

 المزايا

 وضع حد أدنى للمعايير الالزمة لتقديم خدمة استشارية وتدريبية فعالة. 
  لىإدى يؤجودة بشركات التأهيل / التدريب مما  إدارةتطبيق نظام 

 . 9001تشجيع تلك الجهات للحصول على شهادة األيزو 

  للتحسين المستمر وحافز للمنافسة بين الجهاتوجود آلية.  تطوير النظام اإلداري بشركات التأهيل والتدريب. 

 وجود مرجعية للعميل عن الشركات المعتمدة في تلك المجاالت. 
  رفع كفاءة العاملين  إلىدى يؤتطوير وتدريب العاملين مما

 .بالشركات

 وتطوير أداء  مراجعة إمكانيات الشركة للتعرف على فرص التحسين
 .الشركة

  التحسين والتطوير المستمر لألنشطة المقدمة نتيجة لقياس
 .وتقييم نتائج األعمال بشكل دائم

  يمنح الشركة ميزة تنافسية عن غيرها من الشركات غير المتوافقة مع
 .الحصة السوقية لها القرار مما يزيد من

 تحسين البنية التحتية لشركة التدريب والتأهيل. 

 قنوات إتصال فعالة بين الجهات العاملة في مجاالت التدريب  خلق
 .والتأهيل

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

  رفع جودة مستوى خدمات التدريب واالستشارات المقدمة للقطاع
 .الصناعي والخدمي

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

 

 امكانية تصديق الشهادات من وزارة الخارجية المصرية. 

 التأكيد للعمالء على الكفاءة والقدرة على تقديم خدمات التدريب. 

 ضمان لجودة العملية التدريبية وفق المعايير المحلية ودولية. 

  مع المعهد. تنفيذ دورات تدريبية من خالل تعاقداتتوفير فرص 

  .وسيلة التمام بروتوكول مع المعهد في مجاالت التدريب والتأهيل 

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

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

 .ادراج اسم الجهات المعتمده على الموقع االلكتروني للمعهد 
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 .347/2010طبقا النعقاد لجنة اصدار شهادة الصالحية  -التوقيتات المحددة النجاز الخدمة:

  ملحوظة:

 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 خدمات الدعم الفنيالقواعد الحاكمة الجراءات الحصول على  )تابع(  2-3

 التدريبالحصول على شهادة صالحية في التأهيل /  )
 (347/2010تطبيقا للقرار الوزاري  في مجال نظم الجودة

 

 347/2010تطبيقا للقرار الوزاري  المستندات والرسوم للحصول على شهادة صالحية في التأهيل / التدريب في مجال نظم الجودة

 التجديد االصدار

 -المستندات واالوراق المطلوبة:
 

 تقديم الخدمة رسوم
واالوراق المستندات 

 المطلوبة:
 تقديم الخدمة رسوم 

  دليل ونماذج طلب
الحصول على شهادة 

صالحية مقدمي 
خدمات 

التأهيل/التدريب في 
 دارةمجاالت نظم اإل

 والجودة

 دليل الجودة 
 (إختياري)

  السجل
التجاري"صورة 

 ضوئية"

  البطاقة الضريبية
 "صورة ضوئية"

  السيرة الذاتية
لالستشاريين 

 والمدربين

   صور لشهادات
االستشاريين 

والمدربين في مجال 
 الجودة إدارةنظم 

  صور من عقود
  االستشاريين/المدربين

 

 ه)مائة وخمسون جني هجني 150
 .مصري فقط الغير( للدليل االجبارى

)الف وخمسمائة جنيه  هجني 1500
مصري فقط الغير( للمجال سواء 
التدريب أو التأهيل وفي حال تعدد 
المجاالت ال تزيد قيمة اصدار الشهادات 

 هف جنيآل)تسعة اه جني 9000عن 
 .مصري فقط الغير(

مصري فقط  ه)الف جنيهجني 1000
تمام المراجعة إالغير( لكل سنة في 

حد وب الدورية للتأكد من صالحية النظام
قصى مرتين خالل فترة صالحية أ

 الشهادة. 

ثناء فترة أكثر أضافة مجال أو إيجوز
 1500صالحية الشهادة نظير مبلغ 

)الف وخمسمائة جنيه مصري  هجني
فقط الغير( عن كل مجال مع االحتفاظ 

 صلية.صدار الشهادة األإبتاريخ 

في حال تبين عدم استيفاء الجهة 
مالحظات متطلبات الدليل ووجود 

مطلوب استيفاؤها لذا يستدعى زيارة 
 1000مراجعة ميدانية اضافية تكلفتها 

 .مصري الغير( ه) فقط الف جني هجني

 مصري ه)ثالثمائة جنيهجني 300تدفع 
فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار 
شهادة مترجمة باللغة االنجليزية وفى 
حالة طلب نسخة اضافية باللغة العربية 

 .مصرى الغير همائتي جني)جنيه 200

)مائة وخمسون  هجني 150تدفع قيمة 
(لختم الشهادة بختم شعار هجني

  .الجمهورية

 -تضاف لالوراق:

  تقرير مراجعة
 دارةاإل

 )صورة(

  تقرير المراجعة
الداخلية 
 )صورة(

 عمال سابقة األ
خالل آخر 

  سنتين

 

جنيه)فقط سبعمائة  750
وخمسون جنيه مصري فقط 

للمجال  وفي حال تعدد الغير( 
المجاالت ال تزيد قيمة تجديد 

 جنيه 4500الشهادات عن 
ف وخمسمائة جنيه آلربعة اأ)

 .مصري فقط الغير(

)الف جنيه  جنيه 1000
مصري فقط الغير( لكل سنة 

تمام المراجعة الدورية إفي 
للتأكد من صالحية النظام وبحد 

قصى مرتين خالل فترة أ
 صالحية الشهادة.

جنيه)ثالثمائة جنيه  300 تدفع
مصري فقط الغير( فى حالة 
الرغبة الصدار شهادة مترجمة 
باللغة االنجليزية وفى حالة 
طلب نسخة اضافية باللغة 

)مائتي جنيه  200العربية 
 .مصرى الغير

جنيه )مائة  150تدفع قيمة 
لختم الشهادة  وخمسون جنيه(

 .بختم شعار الجمهورية

 مالحظة:
 ركان بسبب تغييير الميعند تغ

السجل التجارى يتم إجراء زيارة 
لمراجعة المكان الجديد )مقابل 

 .جنيه للمراجعه( 1000الزيارة 

 2020لسنة  3القرار ،رقم .2019لسنة  23الرسوم المذكورة طبقا للقرار اإلدارى رقم 



لعمل الزيارات الميدانية سواء داخل القاهرة  )أو توفير وسيلة إنتقال مناسبة( تتحمل الجهة مصروفات انتقال المراجعين .1
 الكبرى وخارجها وفي حالة الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.

 والجودة ثالث سنوات. دارةفترة صالحية شهادة مقدمي خدمات التأهيل/التدريب في مجاالت نظم اإل .2
ن مقر الجهة المذكور أالتأهيل كما التأكيد على  ضرورة تواجد مجال عمل الجهة في السجل التجاري سواء التدريب أو .3

 بالسجل هو نفس المقر بصدد المراجعة.
 قرار اللجنة باالعتماد بخمسة ايام عمل .إتصدر الشهادات بعد     .4
 ترسل جميع المستندات المطلوبة الكترونيا بما فيها نماذج دليل الصالحية العتماد الجهات. .5
 .دارةإلا إلىوإرسال الوثائق المحدثه في حال حدوث أي تغييرات في الوثائق الرسمية المرسلة الدعم الفني  إدارةمخاطبة  .6

  137داخلي : 22743298/22743262الدعم الفني  ت:  إدارةالتواصل مع   technical.nqi@mti.gov.eg 

  المعهد  التوقيت المحدد او طلب مستندات او رسوم او مبالغ اضافية يمكنك االتصال :فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى
 22743298/22743262  القومى للجودة:
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 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 

 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 1998لسنة  4248رقم  الوزراء وفقا لقرار رئيس مجلس 

 .المراكز التدريبية

كزى كثمرة للتعاون بين الجهاز المر هالمعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بالتاريخ المدون عليدارية تلتزم الجهات اإل

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

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

 :إلىالت

 الدعم الفني-3

 الحصول على شهادة اعتماد المراكز التدريبية 3-3

 

 المزايا

 التأكيد للعمالء على الكفاءة والقدرة على تقديم خدمات التدريب. 

  دوليةالالعملية التدريبية وفق المعايير المحلية وضمان لجودة. 

 مع المعهد. توفير فرص تنفيذ دورات تدريبية من خالل تعاقدات 

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

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

 مكانية تصديق الشهادات من وزارة الخارجية المصريةإ. 

  .وسيلة التمام بروتوكول مع المعهد في مجاالت التدريب والتأهيل 

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

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

 على الموقع االلكتروني للمعهد. ات المعتمدهادراج اسم الجه 
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 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة

 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:

 لكل )الفي جنيه مصري الغير(  جنيه 2000المعتمد يتم اعتمادها بمقابل مادي اضافي في حالة وجود فروع لمركز التدريب  .1
 ع ،ويتم اصدار شهادة واحدة لمركز التدريب متضمنه عناوين الفروع المعتمدة.فر

لكبرى القاهرة العمل الزيارات الميدانية سواء داخل  )أو توفير وسيلة إنتقال مناسبة(تتحمل الجهة مصروفات انتقال المراجعين  .2
 وخارجها وفي حالة الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.

 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  .4
 نفس المقر بصدد المراجعة.

 يام عمل .أة بعد اقرار اللجنة باالعتماد بخمس الشهادات تصدر .5
 ترسل جميع المستندات المطلوبة الكترونيا بما فيها نماذج دليل الصالحية العتماد الجهات. .6
 .دارةاإل إلىوإرسال الوثائق المحدثه في حال حدوث أي تغييرات في الوثائق الرسمية المرسلة الدعم الفني  إدارةمخاطبة  .7
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 المستندات والرسوم للحصول على شهادة اعتماد المراكز التدريبية

 رسوم تقديم الخدمة -المستندات واالوراق المطلوبة:

  دليل ونماذج طلب الحصول
شهادة صالحية مركز على 

 تدريب

  (إختياري)دليل الجودة 

  السجل التجاري"صورة
 ضوئية"

  البطاقة الضريبية "صورة
 ضوئية"

  السيرة الذاتية لالستشاريين
 والمدربين

   صور لشهادات
االستشاريين والمدربين في 

 الجودة إدارةمجال نظم 

  صور من عقود
  االستشاريين/المدربين

مصري الغير( قيمة تكلفة دليل  جنيه)فقط مائة وخمسون جنيه 150 .1

 االعتماد.

مصري الغير(  قيمة دراسة الملف  جنيهف آلا)فقط عشرة  جنيه10000 .2

 من خالل لجنة االعتماد والمراجعات للسنوات الثالث.

مصري الغير(نظير الزيارة  جنيه)فقط الف  جنيه 1000تسدد قيمة قدرها  .3

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

في حال تبين عدم استيفاء الجهة متطلبات الدليل ووجود مالحظات مطلوب  .4

  جنيه 1000ضافية تكلفتها إاستيفاؤها لذا يستدعى زيارة مراجعة ميدانية 

 .() فقط الف جنيه مصري الغير

رسوم مراجعة دورية  مصري الغير( جنيه)فقط الف جنيه  1000تدفع  .5

 .عن كل سنة للسنتين التاليتين من اصدار الشهادة سنوية

مصري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار  جنيه)ثالثمائة جنيه 300تدفع  .6 
شهادة مترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخة اضافية باللغة العربية 

 (.مصرى الغير جنيه)مائتي  200
(لختم الشهادة بختم شعار جنيه)مائة وخمسون  جنيه 150تدفع قيمة  .7

 .الجمهورية
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 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 

 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على  4-3
 (835/2009لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري  شهادة الصالحية الحصول على )

 

"الحصول  فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها نموذج طلب 1998لسنة  4248رقم  الوزراء وفقا لقرار رئيس مجلس 

  .وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( -"835/2009على شهادة الصالحية لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري 

كزى كثمرة للتعاون بين الجهاز المره المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بالتاريخ المدون علي داريةإلتلتزم الجهات ا

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

الخدمة ، أو االعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو والتوقيتات الزمنية لبدء 

 :إلىالت

 الدعم الفني-3

 835/2009الحصول على شهادة الصالحية لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري  4-3

 

 المزايا

 تحسين فرص الشركات في التصدير. 

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

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

 االيزو الموجودة بالجهة(.

 ت من وزارة الخارجية المصريةامكانية تصديق الشهادا. 

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

 على الموقع االلكتروني للمعهد. اتدراج اسم الجهإ 
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 وزارة التجارة والصناعة
 القومي للجودةالمعهد 

 التسويق وخدمة العمالء إدارة

 

 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على  )تابع( 3 -4

 (835/2009لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري  شهادة الصالحية الحصول على )
 

 

 .الطلبتقديم عمل من  يامأسبعة خالل   -التوقيتات المحددة النجاز الخدمة:

  ملحوظة:

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

 وفي حالة الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.
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  المستندات والرسوم للحصول على شهادة الصالحية
 835/2009الصناعية مع القرار الوزاري لتوافق الجهات 

 رسوم تقديم الخدمة المستندات واالوراق المطلوبة:

 صورة( مع االطالع على  شهادة االيزو(
 .صلاأل

 2015/9001جودة ايزو  إدارةجهات لديها نظام 

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

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

 300  جنيه)ثالثمائة جنيه مصري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار شهادة
 200ضخخخافية باللغة العربية إمترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخخخخة 

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير

 جودة وتتقدم للتوافق مع القرار إدارةجهات ليس لديها نظام  

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

  رسوم المراجعة ودراسة الوثائق والزيارة واصدار شهادة صالحية مؤقتة لمدة
شهور لتطبيق نظام  )الف وخمسمائة  جنيه 1500الجودة بها بقيمة  إدارةستة 

 جنيه مصري فقط الغير(.

  انتهاء مدة سخخريان شخخهادة الصخخالحية يتم اجراء زيارة ميدانية للتحقق وفي حال
)الف  جنيه 1500من صالحية النظام والكوادر وتأهيلها وتمنح الشهادة مقابل 

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

 300 ثالثمائة جنيه مصخخخخخخخري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصخخخخخخخدار  جنيه(
دة مترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخخخة اضخخافية باللغة العربية شخخها

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير 200
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