شهادات كوشر KCS
شهادات وإشراف كوشر هي واحدة من المنظمات المستقلة الرائدة في إصدار شهادات كوشر في
العالم ،حيث تصادق على آالف المنتجات للعمالء في جميع أنحاء العالم.
خبيرا في تكنولوجيا
تحت القيادة النشطة للحاخام  ،P. Padwaهى هيئة معترف بها عالم ًيا باعتبارها
ً
األغذية حيث اختارت المزيد والمزيد من الشركا ،من هولندا إلى اليابان والصين ،الحصول على شهادة
 KCSكوشر.
من جميع أنحاء العالم ،تتم استشارة  KCSفيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالشريعة اليهودية وسيقوم
موظفونا بالتعامل مع استفسارك بشكل احترافي.
عنصرا تسويق ًيا مه ًما ويمثل أعلى معايير كوشر.
أصبح شعار شهادة kcs kosher
ً
كوشر وسوق التغذية
على مدى العقود الماضية ،تطورت صناعة األغذية الكوشر على مستوى العالم إلى سوق بمليارات
الدوالرات.
صناعة كبيرة وديناميكية ،بها سلسلة متاجر كبيرة ومتاجر للبيع بالتجزئة ،تقدم مجموعة متنوعة من
المنتجات المعتمدة من الشريعة اليهودية.
بالرغم من حقيقة أن الكوشر مرتبط على وجه التحديد بقوانين التغذية اليهودية ،هناك تطور قوي
للمستهلكين الختيار المنتجات الغذائية المنتجة وف ًقا للشريعة اليهودية ،ليس فقط ألسباب دينية ،ولكن
ضا ألسباب تتعلق بالصحة وسالمة الغذاء.
أي ً
كوشر وشركتك
نموا في صناعة المواد الغذائية .عندما تصبح معتمدًا للشريعة
سوق الكوشر هو القطاع األسرع ً
اليهودية ،كشركة تعمل في مجال إنتاج الغذاء ،أو إذا كنت ُمص ِّن ًعا للمواد الخام أو المكونات المتخصصة
لصناعة إنتاج الغذاء ،فسوف تدخل سو ًقا ديناميك ًيا ،حيث سيزداد الطلب كل عام.
قادرا على توسيع نطاق عملك ،ليس فقط فيما
ستفتح شهادة كوشر أسوا ًقا جديدة لشركتك ،وستكون ً
ضا.
يتعلق بأنشطة التصدير الخاصة بك ،ولكن في األسواق الحالية أي ً
تعريف كوشر
أطعمة ومشروبات الكوشر هي تلك المنتجات المطابقة والمسموح باستهالكها ،بنا ًء على لوائح قانون
النظام الغذائي اليهودي على النحو المنصوص عليه في التوراة.
ضا وجود المكونات أو النكهات أو المواد الكيميائية
أسباب عدم كون الطعام والشراب كوش ،تشمل أي ً
الغذائية المشتقة من حيوانات غير كوشر ،أو من حيوانات كوشر لكن لم يتم ذبحها بطريقة مناسبة
للطقوس.
كما أن استخدام أواني وآالت إنتاج غير كوشر ،وكذلك عمليات اإلنتاج غير كوشر ،تؤدي إلى أن يصبح
المنتج غير كوشر.

للحصول على شهادة KCS
للحصول على شهادة كوشر لمنتجك أو لمنشأة اإلنتاج الخاصة بك يرجى االتصال بمكاتب .KCS
سنجري مراجعة عامة معك ،وسنرسل لك نموذج طلب شهادة كوشر بالبريداإللكترونى .سيوفر لنا هذا
النموذج المعلومات األساسية التي نطلبها ،حتى نناقش معك عملية اإلنتاج ،باإلضافة إلى التفاصيل
المتعلقة بالمكونات والتفاصيل األخرى.
العنصر الرئيسي لشهادة كوشر هو اإلشراف الجدير بالثقة .التكرار ومستوى اإلشراف الحاخامي يأتي
في مستويات مختلفة .تتطلب بعض عمليات التصنيع إشرا ًفا محدودًا ،بينما تتطلب عمليات أخرى ،على
سبيل المثال ،عند استخدام منتجات اللحوم ،مستوى أعلى من اإلشراف.
بعد هذه المراجعة ،سنجهز لك عرض أسعار تغطي جميع التكاليف والشروط لعملية االعتماد الشاملة.
ستعتمد الرسوم ،كونها جز ًءا من عرض األسعار ،على نطاق العمل الذي يقوم به موظفو ،KCS
وستتم مراجعتها معك.
عند موافقتك ،سوف نتصل بك للحصول على معلومات مفصلة حول المواد الخام والمكونات .سنقوم
ضا بترتيب زيارة ،بواسطة الحاخام ،إلى منشأتك من أجل مراجعة تفاصيل اإلنتاج الخاصة بك ووضع
أي ً
تخطيط لإلنتاج على طريقة الكوشر.
بعد هذه الزيارة ،ستتلقى تأكيد بشروط وأحكام شهادة كوشر .عند القبول ،سنجعل ملصق شهادة KCS
متاحا لك ويمكنك إرسال ملصقات المنتج ،التي تحمل ملصق  ، KCSللحصول على موافقتنا النهائية.
ً
بعد االنتهاء من الشهادة ،ستتلقى وثيقة شهادة  KCSكوشر.
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول شهادة كوشر  KCSلشركتك وفيما يتعلق بإمكانيات أن تكون
 KCSشريكك في شهادة كوشر ،يرجى االتصال بمكاتبنا.

