
 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 )
343/2202) 

طلب الحصول على فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها  8994لسنة  2424رقم  الوزراء وفقا لقرار رئيس مجلس 

وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى  -723/4282الوزاري  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

 343/2202تطبيقا للقرار الوزاري  الحصول على شهادة صالحية في التأهيل / التدريب في مجال نظم الجودة 2-3

 

صول على للح 2202لسنة  343الهدف 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 

 . 1220تشجيع 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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 .723/4282طبقا النعقاد لجنة اصدار شهادة الصالحية  -التوقيتات المحددة النجاز الخدمة:

  ملحوظة:

لعمل الزيارات الميدانية سواء داخل القاهرة  )أو توفير وسيلة إنتقال مناسبة( تتحمل الجهة مصروفات انتقال المراجعين .0
 الكبرى وخارجها وفي حالة الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.

 والجودة ثالث سنوات. دارةفترة صالحية شهادة مقدمي خدمات التأهيل/التدريب في مجاالت نظم اإل .4
ن مقر الجهة المذكور أالتأهيل كما التأكيد على  ضرورة تواجد مجال عمل الجهة في السجل التجاري سواء التدريب أو .7

 بالسجل هو نفس المقر بصدد المراجعة.
 قرار اللجنة باالعتماد بخمسة ايام عمل .إتصدر الشهادات بعد     .2
 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

  873داخلي : 44327494/44327464الدعم 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
 44327494/44327464  القومى للجودة:
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 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 /  )
 (343/2202تطبيقا للقرار الوزاري  في مجال نظم الجودة

 

 343/2202تطبيقا 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 852
 .مصري فقط الغير( للدليل االجبارى

)الف وخمسمائة جنيه  هجني 8522
مصري فقط الغير( للمجال سواء 
التدريب أو التأهيل وفي حال تعدد 
المجاالت ال تزيد قيمة اصدار الشهادات 

 هف جنيآل)تسعة اه جني 9222عن 
 .مصري فقط الغير(

مصري فقط  ه)الف جنيهجني 8222
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
 8522صالحية 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 
 8222مراجعة ميدانية اضافية تكلفتها 

 .مصري الغير( ه) فقط الف جني هجني

مصري  ه)ثالثمائة جنيهجني 722تدفع 
فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار 
شهادة مترجمة باللغة االنجليزية وفى 
حالة طلب نسخة اضافية باللغة العربية 

 .مصرى الغير همائتي جني)جنيه 422

)مائة وخمسون  هجني 852تدفع 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  352
وخمسون جنيه مصري فقط 

للمجال  وفي حال تعدد الغير( 
المجاالت ال تزيد قيمة تجديد 

 جنيه 2522الشهادات عن 
ف وخمسمائة جنيه آلربعة اأ)

 .مصري فقط الغير(

)الف جنيه مصري  جنيه 8222
مام تإفقط الغير( لكل سنة في 

المراجعة الدورية للتأكد من 
قصى أصالحية النظام وبحد 

مرتين خالل فترة صالحية 
 الشهادة.

جنيه)ثالثمائة جنيه  722 تدفع
مصري فقط الغير( فى حالة 
الرغبة الصدار شهادة مترجمة 
باللغة االنجليزية وفى حالة 
طلب نسخة اضافية باللغة 

)مائتي جنيه  422العربية 
 .مصرى الغير

جنيه )مائة  852تدفع 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( 0222الزيارة 

 2222لسنة  3القرار ،رقم .2201لسنة  23الرسوم المذكورة طبقا للقرار اإلدارى رقم 
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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 8994لسنة  2424رقم  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 4222المعتمد يتم اعتمادها بمقابل مادي اضافي في حالة وجود فروع لمركز التدريب  .8
 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  .4
 وخارجها وفي حالة الحاجة لالقامة تتحمل الجهة نفقات االقامة.

 فترة صالحية شهادة اعتماد مركز التدريب ثالث سنوات. .7

ضرورة تواجد مجال عمل الجهة في السجل التجاري كمركز تدريب كما التأكيد على ان مقر الجهة المذكور بالسجل هو  .2
 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  .3

 

  873داخلي : 44327494/44327464الدعم 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
 44327494/44327464   القومى للجودة:
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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 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  .7

 ويخصم هذا المبلغ من الرسوم المقررة عند االعتماد.ولى 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  مصري الغير( جنيه)فقط الف جنيه  8222تدفع  .5

 .عن كل سنة للسنتين التاليتين من اصدار الشهادة سنوية

مصري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار  جنيه)ثالثمائة جنيه 722تدفع  .6 
شهادة مترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخة اضافية باللغة العربية 

 (.مصرى الغير جنيه)مائتي  422
(لختم الشهادة بختم شعار جنيه)مائة وخمسون  جنيه 852تدفع قيمة  .3

 .الجمهورية
 2222لسنة  3القرار ،رقم .2201لسنة  23الرسوم المذكورة طبقا للقرار اإلدارى رقم 
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 وزارة التجارة والصناعة
 المعهد القومي للجودة

 التسويق وخدمة العمالء إدارة
 

 خدمات الدعم الفني القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على  4-3
 (538/2221لتوافق الجهات الصناعية مع القرار الوزاري  شهادة الصالحية الحصول على )

 

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

  .وزارة التجارة والصناعة )المعهد القومى للجودة( -"475/4229على 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
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 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

 (538/2221لتوافق 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.

 

  873داخلي : 44327494/44327464الدعم 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 
 44327494/44327464   المعهد القومى للجودة: 
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  المستندات والرسوم للحصول على شهادة الصالحية
 538/2221الصناعية مع القرار الوزاري لتوافق الجهات 

 رسوم تقديم الخدمة المستندات واالوراق المطلوبة:

 صورة( مع االطالع على  شهادة االيزو(
 .صلاأل

 2208/1220جودة ايزو  إدارةجهات لديها نظام 

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

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

 722  جنيه)ثالثمائة جنيه مصري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار شهادة
 422ضخخخافية باللغة العربية إمترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخخخخة 

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير

 جودة وتتقدم للتوافق مع القرار إدارةجهات ليس لديها نظام  

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

  رسوم المراجعة ودراسة الوثائق والزيارة واصدار شهادة صالحية مؤقتة لمدة
)الف وخمسمائة  جنيه 8522الجودة بها بقيمة  إدارةسختة شخهور لتطبيق نظام 
 جنيه مصري فقط الغير(.

  انتهاء مدة سخريان شخهادة الصالحية يتم اجراء زيارة ميدانية للتحقق وفي حال
)الف  جنيه 8522من صالحية النظام والكوادر وتأهيلها وتمنح الشهادة مقابل 

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

 722 ة د)ثالثمائة جنيه مصري فقط الغير( فى حالة الرغبة الصدار شها جنيه
 422مترجمة باللغة االنجليزية وفى حالة طلب نسخخخخة اضخخخافية باللغة العربية 

 (.)مائتي جنيه مصرى الغير
 2222لسنة  3القرار ،رقم .2201لسنة  23الرسوم المذكورة طبقا للقرار اإلدارى رقم 

8/4 


