ً
معايي ومواصفات الجودة
تأكيدا لتطبيق رشكة جهينه أفضل
ر

الغذائ  BRCGSبتصنيف A
حصول مصنع المرصية عىل شهادة االمن
ي
• فؤاد :نؤمن بأن جودة منتجاتنا ه الدافع الرئيس للتطوير وأن صحة عمالئنا ه األولوية ز
ونلتم بأعىل
المواصفات زف التصنيع والتعقيم والتعبئة
القاهرة 8 ،مارس  :2022حصل مصنع المرصية التابع ر
لشكة جهينه للصناعات الغذائية عىل تقييم  Aزف تصنيف
ز
ختاء  BRCGSزف
التيطان  BRCGSوذلك فيما يتعلق بشهادة األمن الغذان .وقد أشاد ر
المعيار العالم التحاد التجزئة ر
ز
تقريرهم ز
بمعايت الجودة العالمية ،مؤكدين ان ر
بالتام ر
الشكة تطبق مجموعة من الضوابط الصارمة ف كافة مراحل
الشكة
ر
توفت منتجات غذائية صحية وآمنة.
التصنيع وسالسل التوريد ،بما يضمن ر
ً
ً
واحدا من أهم وأدق ر
وأكت الشهادات العالمية رصامة عىل مدار
تعد شهادة  BRCGSوالخاصة بسالمة األغذية عالميا هو
ً
عاما الماضية .وقد تم اعتماد  BRCGSمن قبل ر
أكت من  20000موقع زف  130دولة ،ويعد أداة هامة لقياس
ال 20
الجودة ومدى ز
إلتام منشآت المنتجات الغذائية بالمقاييس والمواصفات العالمية فيما يتعلق بسالمة الغذاء.
وب هذه المناسبة ،نظمت رشكة جهينه جولة تفقدية لعدد من ممثىل وسائل اإلعالم المختلفة بمصنع "المرصية" التابع
لها بمدينة  6أكتوبر لرصد أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة الت تستخدمها ر
الشكة زف صناعة منتجات األلبان
معايت الجودة زف عملية التصنيع والتعقيم والتعبئة.
واالطالع عىل أعىل
ر
تم خالل الجولة استعراض مراحل تصنيع منتجات األلبان وذلك بداية من استالم المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف،
وحت خروج المنتج النهان بعد إن يمر عدة مراحل تتم بصورة آلية ومعقمة وذلك للحفاظ عىل جودة المنتجات
ً
معايت الجودة .هذه المقومات ه ما جعلت رشكة جهينه أحد أهم ر
الشكات الرائدة زف
وضمان سالمتها وفقا ألعىل
ر
صناعة منتجات األلبان ،باإلضافة إىل حصولها عىل العديد من الشهادات الخاصة بالجودة ،وشهادات األيزو.
بشكة جهينه – عن فخرها بحصول ر
وقد أعربت بسنت فؤاد  -رئيس قطاع العالقات الخارجية ر
الشكة عىل هذا التقييم
المتقدم من قبل شهادة  ،BRCGSوأكدت أن هذا التقييم يأن ليعكس حرص ر
الشكة ككل عىل صحة عمالئها الذين
تضعهم عىل رأس أولوياتها .لذلك تعتمد ر
الشكة عىل تطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة األلبان والعصائر
ً
ر
والمشوبات حول العالم ،وتحرص دوما عىل استحداث آليات جديدة لتصنيع المنتجات الغذائية المبتكرة والفريدة
رز
المستهلكي.
وفق أحدث الدراسات التحليلية للسوق المرصي واحتياجات
واستكملت فؤاد أن ر
الشكة تؤمن بأن جودة منتجاتها ه الدافع الرئيس للنجاح وكسب ثقة المستهلك ،مما يعكس
ز
حرصها عىل ز
بمعايت األمن الغذان الدولية والمحلية.
وااللتام
تبت أفضل أنظمة الجودة
ر
يذكر أن رشكة جهينه كان لها السبق والريادة زف إنشاء إدارة الجودة والسالمة الغذائية والت تشمل العديد من المحاور
التشيعات واللوائح والمتطلبات الت تحددها ر
الهامة منها مراقبة االمتثال لجميع ر
الشكة فيما يخص الصحة والسالمة
ز
الشكة ز
وااللتام بالوقاية من اإلصابات واألمراض والتلوث البيت بجميع إدارات ومصانع ر
وتبت وتطبيق النظم
الغذائية
المتكاملة إلدارة الجودة والسالمة الغذائية واالستدامة البيئية ،والت تتوافق مع متطلبات , BRC Food ver.7, FSSC
وغتها.
 22000أعىل
المعايت الدولية ر
ر
-انتىه-

