
 

 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   8994لسنة  2424رقم  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(3-8الدعم الفني      -3

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

  742داخلي : 77234722/77234727الدعم 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
 77234722/77234727   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  4022
 جنيه مصري فقط الغير(

  صورة من الشهادات
 الحاصلة عليها المؤسسة

 صورة السجل التجارى 

 صورة البطاقة الضريبية 

العضوية 
 البرونزية

 جنيه022  
)فقط   

خمسمائة جنيه 
مصري فقط 

 الغير (

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  صورة شخصية 8عدد 

  صور شهادات الخبرة فى
 مجال الجودة

 صورة المؤهل الدراسى 

 عضو عامل

 مزايا العضوية البرونزية
 بحد أقصى على الدورات التدريبية التى يعقدها المعهد. خصم  %4تمنح المؤسسة  -7
لعدد %82( فرد حضورالمؤتمرات مجانا وخصم  بحد أقصى حتى 8)تمنح المؤسسة عدد  -7

 .أفراد 3
 .لحضور ورش العمل  والندوات بالمعهد %02خصم  -4
على اإلعالنات داخل المجلة الدورية  التى تصدر عن المعهد القومى  % 82خصم  -3

 .للجودة

 مزايا العضو العامل :
التخصصية التى يعقدها على  الدورات  خصم بحد أقصى %82يمنح العضو نسبة  .8

  .المعهد
بحد أقصى على المؤتمرات التى يعقدها المعهد  خصم  %80يمنح العضو نسبة  .4

. 
بحد أقصى على حضور ورش العمل والندوات  خصم  %02يمنح العضو نسبة  .3

 التى يعقدها المعهد .
  .إلكترونية من المجلة الدورية للمعهدحصول العضو على نسخة  .2

االف جنيه  جنيه )ثالثه 3222
 مصري فقط الغير(

  صورة من الشهادات
الحاصلة عليها الجهة فى 

الجودة  إدارةمجال نظم 
ISO9001 

  صورة السجل التجارى 

 صورة البطاقة الضريبية 

جنيه   222 العضوية الفضية
)فقط اربعمائة 
جنيه مصري 

 فقط الغير(

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  صورة شخصية 8عدد 

  الدراسىصورة المؤهل 

 عضو منتسب

 مزايا العضوية الفضية
 .خصم بحد أقصى على الدورات التدريبية التى يعقدها المعهد % 84تمنح المؤسسة  -7
 3لعدد   % 80( فرد حضور المؤتمرات مجانا وخصم حتى 8تمنح المؤسسة عدد ) -7

 .أفراد
على حضور الندوات وورش العمل التى يعقدها  %02تمنح المؤسسة نسبة خصم  -4

  .المعهد
بحد أقصى على اإلعالنات داخل المجلة الدورية  التى تصدر عن المعهد  % 84خصم  -3

 القومى للجودة.
 .على االستشارات الفنية بحد أقصى % 82خصم  -5

 مزايا العضو المنتسب :
على  الدورات التخصصية التى يعقدها  خصم بحد أقصى % 7يمنح العضو نسبة  .8

 المعهد .
بحد أقصى على المؤتمرات التى يعقدها المعهد  خصم %82يمنح العضو نسبة  .4

. 
  .إلكترونية من المجلة الدورية للمعهدحصول العضو على نسخة  .3
خصم بحد أقصى على  حضور ورش العمل والندوات  %40يمنح العضو نسبة  .2

 التى يعقدها المعهد .

جنيه )ثالثة االلف  3022
 وخمسمائة جنيه مصري ال غير(

  التجارىصورة السجل 

 صورة البطاقة الضريبية 

جنيه   422 العضوية الذهبية
)فقط مائتان 
جنيه مصري 

 فقط الغير(

 صورة بطاقة الرقم القومى 

  صورة شخصية 8عدد 

  خطاب من الكلية يفيد بانتساب
 الطالب اليه

 عضو طالب

 مزايا العضوية الذهبية
 .التى يعقدها المعهدبحد أقصى خصم على الدورات التدريبية  % 80تمنح المؤسسة  -7
لعدد  % 42( فرد حضور المؤتمرات مجانا وخصم بحد أقصى حتى 8تمنح المؤسسة عدد ) -4

 .أفراد 3
 لحضور الندوات. %02تمنح المؤسسة نسبة خصم  -4
بحد أقصى على اإلعالنات داخل المجلة الدورية  التى تصدر عن المعهد  % 80خصم  -3

 القومى للجودة.
 االستشارات الفنية.على بحد أقصى  % 80خصم  -5

 مزايا العضو الطالب:
الدورات التخصصية التى يعقدها   على أقصىبحد  خصم %80يمنح العضو نسبة  .8

 المعهد.
والندوات  بحد أقصى على حضور ورش العمل خصم  %02يمنح العضو نسبة  .4

 التى يعقدها المعهد.
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