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وثيقة سياسة اجلودة لوزارة التجارة والصناعة
طبقا للمواصفة القياسية الدولية األيزو 5092/1009

تعمل وزارة التجارة والصناعة دائما على توفري املناخ املالئم للنمو الصناعي والتجاري املستدام القائم على تعزيز
التنافسية والتنوع واملعرفة واالبتكار وخلق املزيد من فرص العمل املنتجة ،كما تعمل علي زيادة نفاذ الصادرات املصرية اىل
خمتلف األسواق الدولية ،وتقوم بتنظيم الواردات على النحو الذي يدعم سياسات التنمية االقتصادية والصناعية وحيقق أفضل
معايري السالمة واألمان للبيئة وصحة املواطن املصري .
وتسعي وزارة التجارة والصناعة ان تكون ضمن الوزارات الرائدة يف تقديم خدمات مميزة لعمالئها من اجملتمع
الصنننناعي والتجناري ،وذلن م ن خالل تطبيق معنايري اوودة العناملينة وفقنا ملتطلبنات املواصننفنة القيناسننية الدولية
األيزو  ، 5092 /1009ومبا يتماشى مع الدستور والتشريعات والقوانني واللوائح ذات الصلة ،وبناء عليه فإن الوزارة واهليئات واوهات
التابعة هلا تلتزم باآلتي  :ن
 إ نشاء وتطبيق نظام إ دارة جودة يتوافق مع متطلبات املواصفة القياسية الدولية االيزو  1009لسنة  ،5092والعمل علي حتسنيفاعليته بصفة مستمرة .
 وضع اخلطة االسرتاتيجية للوزارة واخلطط السنوية التشغيلية وبرامج العمل واألنشطة التنفيذية هلا مبا يتوافق معمعايري ومتطلبات نظم إدارة اوودة املتبعة مع متابعة تنفيذها بصفة دورية .
 وضع أهداف سنوية للجودة تتوافق مع سياسة اوودة واألهداف االسرتاتيجية للوزارة ،وذل على كافة املستويات وملختلفاألنشطة واملهام والعمليات بالوزارة ،ومراجعتها بصفة دورية مبا يضمن حتقيقها .
 توفري كافة االمكانيات واملوارد املادية والبشرية وغريها املطلوبة للوحدات التنظيمية بديوان عام الوزارة واوهاتواهليئات التابعة للوزارة مبا يضمن تقديم خدمات ذات جودة فائقة وحبيادية تامة وميع اوهات املستفيدة واملتعاملني
مع الوزارة .
 توفري أنظمة معلومات فعالة من خالل تطبيقات للحاسب وقواعد بيانات تتيح سهولة مجع وحتليل وتقييم وإتاحة وتداولاملعلومات بشفافية مبا يضمن سرعة ودقة اخلدمات املقدمة للجهات املستفيدة واملتعاملني مع الوزارة .
 مراقبة وقياس أداء عمليات نظام إدارة اوودة وذل بصفة دورية للتأكد من فعاليتها واستمرار حتقيق أهدافها . نشر سياسة اوودة بني العاملني بالوزارة واوهات التابعة هلا ،والتأكد من فهمهم وتطبيقهم هلا ومراجعتها بصفة دورية نشر ثقافة اوودة علي املستويني الداخلي واخلارجي للوزارة واوهات التابعة هلا . نشر مبدأ التحسني املستمر واستخدام منهجية العمليات والتفكري املبنى على حتديد وتقييم ودراسة املخاطر يف مجيععمليات نظام إدارة اوودة اليت يتم تنفيذها بالوزارة واوهات التابعة هلا .
 التطوير والتحسني املستمر للخدمات املقدمة مبا حيقق رضاء املستفيدين من خدمات الوزارة واوهات التابعة هلا ويلبىمتطلباتهم احلالية واملتوقعة .
 بناء قدرات وتنمية العاملني على كافة املستويات من خالل توفري التدريب واملعرفة واكسابهم املهارات املطلوبة هلم لتنفيذأعماهلم بالكفاءة املطلوبة .
 مراجعة فاعلية وكفاءة نظام إدارة اوودة الذي مت تطبيقه بالوزارة واوهات التابعة هلا ،وذل من خالل اجتماعاتمراجعة القيادات العليا للوزارة واوهات التابعة اليت تتم بصفة دورية .
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