
KCSكوشرشھادات
في إصدار شھادات كوشر فيشھادات وإشراف كوشر ھي واحدة من المنظمات المستقلة الرائدة

أنحاء العالم.العالم، حیث تصادق على آالف المنتجات للعمالء في جمیع

.Pللحاخامالنشطةالقیادةتحت Padwa،تكنولوجیافيخبیًراباعتبارھاعالمًیابھامعترفھیئةھى
إلى الیابان والصین، الحصول على شھادةاألغذیة حیث اختارت المزید والمزید من الشركا، من ھولندا

KCS.كوشر

وسیقومالیھودیةبالشریعةالمتعلقةبالمسائلیتعلقفیماKCSاستشارةتتمالعالم،أنحاءجمیعمن
موظفونا بالتعامل مع استفسارك بشكل احترافي.

kcsشھادةشعارأصبح kosherكوشر.معاییرأعلىویمثلمھًماتسویقًیاعنصًرا

كوشر وسوق التغذیة
على مستوى العالم إلى سوق بملیاراتعلى مدى العقود الماضیة، تطورت صناعة األغذیة الكوشر

الدوالرات.
للبیع بالتجزئة، تقدم مجموعة متنوعة منصناعة كبیرة ودینامیكیة، بھا سلسلة متاجر كبیرة ومتاجر

المنتجات المعتمدة من الشریعة الیھودیة.
التغذیة الیھودیة، ھناك تطور قويبالرغم من حقیقة أن الكوشر مرتبط على وجھ التحدید بقوانین

للشریعة الیھودیة، لیس فقط ألسباب دینیة، ولكنللمستھلكین الختیار المنتجات الغذائیة المنتجة وفًقا
أیًضا ألسباب تتعلق بالصحة وسالمة الغذاء.

كوشر وشركتك
الغذائیة. عندما تصبح معتمًدا للشریعةسوق الكوشر ھو القطاع األسرع نمًوا في صناعة المواد

ًعا للمواد الخام أو المكونات المتخصصةالیھودیة، كشركة تعمل في مجال إنتاج الغذاء، أو إذا كنت ُمصنِّ
سیزداد الطلب كل عام.لصناعة إنتاج الغذاء، فسوف تدخل سوًقا دینامیكًیا، حیث

على توسیع نطاق عملك، لیس فقط فیماستفتح شھادة كوشر أسواًقا جدیدة لشركتك، وستكون قادًرا
أیًضا.یتعلق بأنشطة التصدیر الخاصة بك، ولكن في األسواق الحالیة

تعریف كوشر
باستھالكھا، بناًء على لوائح قانونأطعمة ومشروبات الكوشر ھي تلك المنتجات المطابقة والمسموح
النظام الغذائي الیھودي على النحو المنصوص علیھ في التوراة.

المكونات أو النكھات أو المواد الكیمیائیةأسباب عدم كون الطعام والشراب كوش، تشمل أیًضا وجود
كوشر لكن لم یتم ذبحھا بطریقة مناسبةالغذائیة المشتقة من حیوانات غیر كوشر، أو من حیوانات

للطقوس.
اإلنتاج غیر كوشر، تؤدي إلى أن یصبحكما أن استخدام أواني وآالت إنتاج غیر كوشر، وكذلك عملیات

المنتج غیر كوشر.



KCSشھادةعلىللحصول
.KCSبمكاتباالتصالیرجىبكالخاصةاإلنتاجلمنشأةأولمنتجككوشرشھادةعلىللحصول

بالبریداإللكترونى. سیوفر لنا ھذاسنجري مراجعة عامة معك، وسنرسل لك نموذج طلب شھادة كوشر
معك عملیة اإلنتاج، باإلضافة إلى التفاصیلالنموذج المعلومات األساسیة التي نطلبھا، حتى نناقش

المتعلقة بالمكونات والتفاصیل األخرى.

التكرار ومستوى اإلشراف الحاخامي یأتيالعنصر الرئیسي لشھادة كوشر ھو اإلشراف الجدیر بالثقة.
محدوًدا، بینما تتطلب عملیات أخرى، علىفي مستویات مختلفة. تتطلب بعض عملیات التصنیع إشراًفا

من اإلشراف.سبیل المثال، عند استخدام منتجات اللحوم، مستوى أعلى

والشروط لعملیة االعتماد الشاملة.بعد ھذه المراجعة، سنجھز لك عرض أسعار تغطي جمیع التكالیف

،KCSموظفوبھیقومالذيالعملنطاقعلىاألسعار،عرضمنجزًءاكونھاالرسوم،ستعتمد
وستتم مراجعتھا معك.

حول المواد الخام والمكونات. سنقومعند موافقتك، سوف نتصل بك للحصول على معلومات مفصلة
أجل مراجعة تفاصیل اإلنتاج الخاصة بك ووضعأیًضا بترتیب زیارة، بواسطة الحاخام، إلى منشأتك من

تخطیط لإلنتاج على طریقة الكوشر.

KCSشھادةملصقسنجعلالقبول،عندكوشر.شھادةوأحكامبشروطتأكیدستتلقىالزیارة،ھذهبعد
النھائیة.موافقتناعلىللحصول،KCSملصقتحملالتيالمنتج،ملصقاتإرسالویمكنكلكمتاًحا

كوشر.KCSشھادةوثیقةستتلقىالشھادة،مناالنتھاءبعد

تكونأنبإمكانیاتیتعلقوفیمالشركتكKCSكوشرشھادةحولالتفصیلیةالمعلوماتمنلمزید
KCSبمكاتبنا.االتصالیرجىكوشر،شھادةفيشریكك


