سياسة الجودة وسالمة الغذاء

Quality and Food Safety Policy
We, the Egyptian Saudi Company for Food Industries specializing in the
manufacture and packaging of frozen vegetables and fruits, determined our policy

نحن الشركة املصرية السعودية للصناعات الغذائية املتخصصون فى تصنيع وتعبئة الخضروات والفاكهة
: قد حددنا سياستنا للجودة وسالمة الغذاء لتحقيق, املجمدة

for quality and food safety to achieve:

Customer Satisfaction – Production of Safe and Hygienic Food

رضــــاء وثقــــة عمـــــــالئنا – إنتاج غذاء أمن وصحى

Comply with ISO 9001:2015/ISO22000:2018/HACCP/BRC requirements

ISO 9001:2015/ISO 22000:2018/HACCP/BRC التوافق مع املواصفات الدولية

:من خالل االلتزام بالقواعد التالية

By commitment the following basis:
Meet the requirements of the customer and all parties concerned - Achieve the highest levels of
customer satisfaction continuously.

 تحقيق أعلى مستويات رضاء لدى العمالء بشكل مستمر- تلبية متطلبات العميل وكافة األطراف املعنية
.التوافق مع املتطلبات القانونية والتشريعية واملواصفات الدولية واملحلية الخاصة بالجودة و سالمة الغذاء

Compliance with all food safety international legislations and standards.

 والعاملني بالشركة, توفري بيئة عمل صحية وآمنة على املنتجات

Provide a healthy and safe work environment for the products and workers

 مواد تعبئة وتغليف بجودة عالية وآمنة من خالل موردين معتمدين, إستخدام مواد خام

The use of high quality and safe raw materials, packing materials through approved suppliers

.االرتقاء بموارد الشركة البشرية بالتدريب وبناء الثقة وترسيخ مفاهيم الشمولية والتنوع والعمل الجماعي

Enhancing our human resources by training, building trust diversity and team work

.التحسني املستمر للمعدات وإستخدام أحدث التقنيات الفنية واجراءات ونظم العمل

Continuously improving our equipments, technical techniques and working system procedures.

رفع مستوى ثقافة الجودة و سالمة الغذاء لدى جميع العاملني بالشركة

Raising the level of quality and food safety culture among all employees
Take all Control measures that guarantee the protection of products, raw materials and packaging
materials, prevent Food fraud

إتخاذ كافة اإلجراءات التى تضمن تأمني و حماية املنتجات واملواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومنع الغش التجارى
تحديد أهداف تضمن فاعلية أداء نظم إدارة الجودة وسالمة الغذاء ومراجعة تحقيقها بشكل دورى

Set objectives that ensure the effective performance of quality and food safety management
systems and review their achievements periodically
Communicate the policy to all employees and all interested parties and review it periodically

ًتوصيل السياسة إىل جميع العاملني وكافة األطراف املهتمة ومراجعتها دوريا

Approval ,, Chairman …………………………………………………
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