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 .1الهدف :
هذه الوثيقة تدل على التزام ادارة الشركة في تطوير و تفعيل نظام الجودة و سالمة االغذية (  ISO9001و )ISO22000و
تحسين النجاعة المستمر.
 .2مجال تفعيل هذه السياسة :
يغطي نطاق هذه السياسة مجاالت التزام إدارة الشركة
 .3المسؤوليات :
مسؤول الجودة و سالمة االغذية هو القائم بتحريروثيقة سياسة الجودة
مدير المؤسسة يلتزم بتطبيق و تفعيل هذه السياسة
 .4محتوى سياسة الجودة :

شركة ماديمكس تولي اهتماما خاصا لجودة وسالمة منتجاتها
وإدراكا منا للحاجة إلى تطوير هياكلنا ووسائلنا وأساليبنا للتكيف مع الشروط القانونية و متطلبات السوق محافظين على مبادئ
التنافس ورضا حرفائنا ،قررنا تطبيق هذه السياسة التي تترجم من خالل التزامنا بالقواعد التالية :


نشر المنصوص عليه في نظام إدارة الجودة و سالمة األغذية ( ISO9001و)ISO22000



ضمان استمرارية الشركة من خالل إدارة األرباح :تدرك جيدا شركة ماديمكس أن رضا العمالء هو المفتاح
لتحقيق هذا الهدف النهائي .لهذا السبب اختارت وضع هذا المؤشر في مركز اهتماماتها اليومية والشهرية
والسنوية واالستراتيجية.



احترام القوانين



االستماع لمتطلبات الحريف و ارضاءه



تعزيز التواصل الداخلي والخارجي على جميع مستويات السلسلة الغذائية و -أيضا بين جميع العملة في الشركة
والتشجيع على العمل الجماعي



مراقبة تأثيرات األعالف المركبة على صحة و مؤشرات اإلنتاج الحيوانات نظرا ً للتأثير المؤكد لجودة األعالف
المركبة على سالمة المستهلك



الحفاظ على صحة أعوان الشركة ,المناولة  ,الحرفاء وكل األطراف المعنية
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التدريب و التأهيل المستمر للموظفين



المراقبة الفعالة لسياسة الجودة ،من خالل مؤشرات دقيقة تمكن من إتخاذ اجراءات تصحيحية فورية



توفير جميع الموارد الالزمة للتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة و سالمة األغذية



توفير المهارات الالزمة في مجال سالمة األغذية وإدارة الجودة

التحصل على شهادة ( ISO9001و )ISO22000تترجم الجهود التي تبذلها الشركة من أجل السيطرة على األخطار التي
يمكن أن تؤثر على سالمة األغذية المصنعة من ناحية و احترام التزاماتها من حيث الجودة والتكاليف والمواعيد النهائية
والمشاريع
بتطبيق هذه السياسة  ,نحن مقتنعون بضمان:




جودة وسالمة منتجاتنا
ديمومة الشركة
إرضاء الحرفاء

اإلدارة

