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طلب الترخيص بإستخدام عالمة الجودة المصرية
الرقم الكودى:
بيانات تخص الشركة المتقدمة للترخيص بإستخدام عالمة الجودة المصرية :
اســــم الشركة
عنوان المصنع
عنوان االدارة
فاكـس
تــــليـــفون
Website / Email
بيانات تخص مقدم الطلب:
االســــــم
الوظيـــفة
E-Mail
Mobile
بيانات تخص المنتج المتقدم للترخيص باستخدام عالمة الجودة المصرية :
الماركة  /العالمة
اســــــــم
التجارية المسجلة
المـنــــتـج/المنتجات

المواصــفات القيـــاسيــة للمنتج
(هذا البند تحدده االدارة المعنية طبقاً لمخطط منح
الشهادات )

هل للشركة فروع اخرى لها عالقة بالمنتج المتقدم للترخيص بإستخدام عالمة الجودة المصرية ؟ " فى حالة نعم يذكر العنوان وموقفها "
اسماء ممثلى الشركة فى االدارات المختلفة :
رئيس مجلس االدارة:
المديـــــــــــــر العام :
مديـــــــــــــر االنتاج :
مديـــــــــــــر الجودة :
هل اى من ممثلى الشركة مشارك فى اللجان الفنية العداد المواصفات او لجان اخرى ؟ " فى حالة نعم يذكر االسم و اسم اللجنة الفنية "

بيان بمنتجات الشركة
المنتجات
م

الموقف من الترخيص باستخدام عالمة الجودة المصرية
غير حاصل على
متقدم على
حاصل على العالمة
العالمة
العالمة

هل الشركة حاصلة على اى من انظمة الجودة المختلفة (فى حالة االجابة بنعم يرفق صورة من الشهادة)
م
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بيانات عن النظام الداخلى المتبع للشركة المتقدمة :
االجابة

المواد األولية والخامات
سجالت للمواد األولية والخامات المستخدمة في اإلنتاج وجهات التوريد؟
اختيار وتقييم الموردين وقدرتهم علي استيفاء متطلبات التوريد
التعاقدات او االتفاقات مع الموردين
توصيف المواد االولية والخامات المطلوبة
االحتفاظ بسجالت المواد االولية والخامات وطريقة الحفظ
التحقق من مطابقة الخامات :يذكر الطريقة وطريقة التصرف في الخامات الغير مقبولة

االجابة

التصنيع واالنتاج
العملية االنتاجية -:
 نوع االنتاج  ( -:مستمر – متقطع -موسمي)
 عدد الورديات
 سجالت عدد خطوط االنتاج وعدد الماكينات والمعدات في كل خط
 سجالت عدد االفراد
 سجالت تأهيل وكفاءة وتدريب االفراد
 تعليمات التشغيل وتخطيط وتنفيذ متطلبات االنتاج
 سجالت استالم مدخالت التصنيع وسجالت التسليم
 سجالت اعمال الفحص والمراقبة وضبط الجودة
 سجالت االختبارات التي تجر انناء عملية التصنيع
 سجالت لالنتاج الغير مطابق وطريقة تمييزه وحفظه وطريقة التعامل معه
 العملية اإلنتاجية ومراحله التى تتم داخل المصنع ونقاط ضبط الجودة التى يتم تطبيقها
وتوضح العمليات التى تتم خارج المصنع "إن وجد" ؟
 خريطة التدفق للعملية االنتاجية موضحا به العمليات التي تجر خارجيا ان وجدت
 تحديد نقاط ضبط الجودة
 الوسائل ومعدات المراقبة والفحص والقياس لمراقبة االنتاج
 وسائل حماية وتأمين العملية االنتاجية والمعدات والماكينات

االجابة

المعمل
معمل الشركة تتوافر به االشتراطات الالزمة والكافية الجراء االختبارات :
 موقع المعمل ومكانه بالمصنع وموقعه بالهيكل التنظيمي للمصنع
 توافر االشتراطات البيئية والصحية
 توافر البيئة والجو القياسي الداء االختبارات الالزمه
ملفات للعاملين في المعمل وقياس الكفاءة والتدريب ؟












األجهزة المعملية الموجودة بمعمل الشركة كافيه لتطبيق المواصفة كاملة أم جزء من
بنود المواصفة ؟ وما مدى معايره هذه األجهزة من جهه معتمدة ؟
سجالت باالجهزة المعملية المتوفره
سجالت معايرة االجهزة المعملية
سجالت بالمواصفات التي يتم اداء االختبار علي اساسها
سجالت تسجيل وتدوين نتائج االختبارات
سجالت حاالت عدم المطابفة وطريقة التعامل معها
سجالت متابعة نتائج االختبارات وتصنيفها
سجالت جهات االختبار واالختبارات التي قد تجر خارج المصنع
وسائل تامين المعمل واالجهزة واالدوات .
توصيف االختبارات التي تم حضورها انناء زيارة المتابعة والتقييم
مدى توافر المواصفات القياسية الالزمة للمنتج وطرق الفحص واالختبارات
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االجابة

إجراءات وسجالت حاالت عدم المطابقة
السجالت الخاصة بحاالت عدم المطابقة -:
 سجالت عدم المطابقة الخاصة بالمواد االولية والخامات
 سجالت عدم المطابقة الخاصة بالمنتج انناء عملية االنتاج
 سجالت عدم المطابقة الخاصة بنتائج االختبارات
 سجالت عدم المطابقة الخاصة بضبط الجودة
 سجالت االجراء الخاص بحاالت عدم المطابقة – توضيح المسئوليات والصالحيات
السجالت الخاصة باالجراءات التصحيحية والوقائية -:
 سجالت االجراءات التصحيحية والوقائية
 سجالت ضبط ومراجعة لالجراءات التصحيحية والوقائيه
 خطة االجراءات التصحيحية في حاالت عدم المطابقة الكبر
تمييز االنتاج المعيب خالل مراحل اإلنتاج وللمنتج النهائي؟
التعبئة والتغليف والبيانات والتخزين
التعبئة وتغليف المنتج طبقاً للمواصفات المعنية ؟

االجابة

بطاقة البيانات تطابق المنصوص بالمواصفات المعنية ؟
مدى توافر اشتراطات التخزين للمواد الخام والمنتج النهائى ؟
هل يوجد سجالت للمنتج النهائى بالمخازن وتاريخ دخوله للتخزين؟
هل يوجد سجالت تداول المنتج النهائي؟
االجابة

اشتراطات أخرى
هل توافر االشتراطات الصحية بالشركة؟
إجراء وخطة صيانة داخل الشركة ؟

يقر مقدم طلب الترخيص بكال من :
ان جميع البيانات والمعلومات على األسئلة الواردة صحيحة ودقيقة وكاملة والذى من شأنه مساعدة الهيئة فى إجراءات الترخيص .
االطالع والموافقة على القواعد والشروط الخاصة باالدارة العامة للجودة للترخيص باستخدام عالمة الجودة المصرية (مرفق مع طلب الترخيص)
سداد رسوم طلب الترخيص بإستخدام عالمة الجودة المصرية طبقا لالئحة المالية مع تقديم الطلب والمرفقات الالزمة للهيئة .
إرفاق المستندات التاليه مع الطلب المذكورة بعاليه :
اثبات الكيان القانونى  :صورة السجل الصناعي ساريه الصالحيه ومذكور به المنتج المتقدم للترخيص ،او فى حاله الشركة منطقة حره يرفق خطاب
من هيئة العامة لالستثمار يثبت ذلك موضح به عنوان المصنع والمنتج المتقدم،
يتم الغاء الطلب خالل  7ايام عمل من تقديمه فى حالة عدم سداد الرسوم أو استيفائه للمستندات المذكورة بعاليه وبحد ادنى اثبات الكيان القانونى
للشركة.
اســم مقدم الطلب :
ختم الشركة
التوقيــــــــــــــــع :
التاريـــــــــــــــخ :
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