
 المصرية الفرنسية للتجارة والمطاحن  الشركة

 إدارة الجــــــودة              

 
 

   ظام اإلدارة المتكامل ظام اإلدارة المتكامل ظام اإلدارة المتكامل نننسياسة سياسة سياسة 

IIInnnttteeegggrrraaattteeeddd   MMMaaannnaaagggeeemmmeeennnttt   PPPooollliiicccyyy   

إنتزززحت  تع اززز  الزززخرجو السزززحن   إنتزززحت ال  حلززز   تعمززز  ا  زززح   الزززي املصززز ا  الس ن زززج  للتازززحن   امل زززح  شززز    ال حنززز نلتززز    
مع احلسحظ على سززالم   ءعمالال  ت لعحت نغ حتقو وفري م تاحت حتت   متكحمل ستحخاث  توثجو  ت  جو م ظوم  إدانا  إب   ال جمولج ح
                          مت ل ززززززحت املوالززززززسحت القجحسززززززج  الخ لجززززززز اتوافززززززو مززززززع التشزززززز اعحت  القززززززوان  امل ظمزززززز    مبززززززح   ذلزززززز   ال جازززززز  ا ج زززززز العززززززحمل  

ISO 9001, ISO 14001,ISO45001, FSSC22000     

   ن عى لذل  م  نال  :
 .شعحن مججع العحمل  ا الش     ىه الءعم نضحء ال امل تاحت سالم كون جود    تأن  •
موا  ززززز  الت زززززون التك ولزززززوج   التقزززززع ل الزززززح  الصززززز حعى  العمززززز  علزززززى التح ززززز  امل زززززتم  مززززز  نزززززال  الرت جززززز  علزززززى  •

 حتقجو أهخاف الش    نال  السرت  ال م ج  املوضوع  لك  هخف م  األهخاف. 
 م تاززززحتتززززوفري املززززواند الالالمزززز  مزززز  نززززال  انتقززززحء أف زززز  الع حلزززز  ال شزززز ا   تززززوفري ال  جزززز  التحتجزززز    حفزززز  املززززواند لتقززززخ   •

 ذات جود  عحلج . آم  
مت ل ززززززحت    مت ل ززززززحت املوالززززززسحت الخ لجزززززز   الت ززززززحاو مززززززع القززززززوان   التشزززززز اعحت ا حلزززززز   مجززززززع نشززززززح حت الشزززززز    •

  توفري املواند الالالم  الدان  عملجحت االتصح  اكسحئ  عحلج   مب ؤ لجحت  اضح . العمالء
إدان  الشززززز    مل ح  هزززززح اصزززززون  م زززززتم    ال حزززززق عززززز  اف ززززز  ال ززززز   ل حتخازززززخ تورعزززززحت األ ززززز اف امل تمززززز   العمززززز   •

 على حتقجق ح
 نفززززع م ززززتور الع حلزززز   الكززززوادن  الرت جزززز  علززززى العمزززز  اهمززززحع  سعت ززززحني أف زززز  الوسززززحئ  العملجزززز  للتح زززز   الت ززززوا  •

 ال ش ا  سلتخناب  الت وا  امل تم .
تقلجزززززز  احلززززززوادث  لززززززح   العمزززززز  ال حيزززززز  مزززززز  عملجززززززحت اـنتززززززحت  عملجززززززحت املقززززززح الت  الرت ج ززززززحت ا  احلززززززخ ا مززززززززز   •

 )دان /نحنت( مورع العم    قح ل جحس  الش    .
(   قزززززح ألعمزززززح  حتلجززززز   تقجزززززج  PRP,S(  الزززززاامت االسزززززت حرج  )PPIتزززززوفري  سزززززحئ  احلمحاززززز  الش صزززززج  للعزززززحمل  ) •

 امل ح   السعلج   املتورع  . 
 اـلت ا  حبمحا  ال جا   التحك   م ع امللواثت الي ت تت م  أنش   الش    امل تلس .  •

على    الت ام    اـش اف  ل محن  امل توايت  سلش     على  حف   العحمل   مججع  إ   ال جحس   هذي  إباصح   اـدان    تتع خ 
 اجع  هذي ال جحس   األهخاف امل ادف  اصس  لت   مبت   مح  دانلجحً  نحنججحً ت  جق ح  احلسحظ علج ح،  تتع خ أا ح" ا ش  هذي ال جحس   

 د نا  مبح حيقو السعحلج  امل شود .

 مخا  عح  الش                                                                                        
 مخ ت نفعت   . أ

 01/04/2021حت ا ا ا :                                                                                 


