
لتجارة وتعبئة املواد الغذائية



رسالة الشركة :

رؤية الشركة : 

www.haseebco�ee.com

رؤية الشركة تتكامل مع سعينا نحو 
التميز الدائم , نحن نرى شركة حسيب 

عن  البحث  ع�  وذلك  عليها  للحفاظ  ونسعى  للقمة  وصلنا 
فئات  لكافة  القهوة  أنواع  أفضل  وتوف�  الدائم  التميز 

املستهلكني بكافة املناطق , نحن نؤمن بالصناعة الوطنية 
ونسعى لدعمها باستمرار 

وصلنا للقمة ونسعى 
للحفاظ عليها وذلك ع� البحث 
عن التميز الدائم وتوف� أفضل 

أنواع القهوة لكافة فئات 
املستهلكني بكافة املناطق , نحن 

نؤمن بالصناعة الوطنية ونسعى 
لدعمها باستمرار 

تقدم سلة مشروبات متكاملة وذات 
جودة عالية للمستهلكني من بلدان 
كث�ة ع� شركاء لنا بشبكة توزيع 

عنكبوتية ع� العا¨

وهذا سيتم ع� رفع الطاقة االنتاجية 
حلدودها القصوى ع� تطبيق أفضل 

منط تكنولوجي ممكن

رؤيتنا لشركة حسيب باملكان الذي يسعى 
أي موظف للعمل به 

ورفع العائد االستثماري ملستويات قياسية 
وتعظيم القيمة البيعية السهم الشركة 

بسوق املال وا¹عمال

١



قيمنا:

نسعى دوما لدعم القيم التالية وزرعها بسلوك املوظفني

- خدمة الوطن يأتي À راس قيمنا ا¹خالقية

- الريادة دوما
- حتقيق اجلودة العالية

- التنوع باملنتجات
- التميز عن املنافسني ع� التنافس االخالقي

- حتقيق ا¹من الوظيفي 

- رضى الزبون
Æاالهتمام بذوي الكفاءات واالنتاج العا -

- دعم قيم العمل اجلماعية
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مالحظاتالوحدةالتعبئةالصنف

VIP
هال اكسÈا مع املستكةعبوة 

قهوة ارابيكا فاخرة
مع املستكة

VIP
عبوة 

عبوة 

عبوة 

عبوة 

عبوة 

عبوة 

عبوة 

عبوة 

عبوة 

٥٠٠ غرام 

٥٠٠ غرام 

٥٠٠ غرام 

٥٠٠ غرام 

٥٠٠ غرام 

٥٠٠ غرام 

قهوة برمييوم

قهوة هرري

قهوة سانتانا

قهوة باهية

قهوة سانتو أمورو

قهوة سَرادو

قهوة مرة

قهوة عربية

اس�يسو

٤٠٠ غ

È١ ل

٤٥٠ غ

عبوة زجاج

       ٢٠٠غرام 

  ٢٠٠غرام 

  ٢٠٠غرام 

  ٢٠٠غرام 

  ٢٠٠غرام 

  ٢٠٠غرام 

     ١٠٠  غرام 

  ١٠٠  غرام 

    ١٠٠  غرام 

  ١٠٠  غرام 

بدون هال مع املستكة

هال برمييوم

هال سوبر اكسÈا

هال اكسÈا

هال زيادة

هال وسط

بدون هال

Ñمصة ومطحونة

مرة سائلة

قهوة ايطالية

٥٠٠ غرام 

٥٠٠ غرام 
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قهوة ارابيكا فاخرة
مع املستكة

تشكيلة أصناف الشركة : 
تنقسم أصناف شركة حسيب اÓ ٤ زمر اساسية ,

يتفرع من كل زمرة عدد من ا¹صناف 

منتجات الشركة:

بــن حســــيـب



الصنف

شاي سوبر بيكو  

شاي سوبر بيكو سوبر
 اكسÈا 

شاي سوبر بيكو
 اكسÈا

شاي سوبر بيكو 

شاي ظروف

٢٢٥ غ ١٠٠ غ٤٥٠ غ 

١٠٠ ظرف

٥  كغ

٥  كغ

٥  كغ

٢٥ ظرف

عبوة

صندوق

صندوق

صندوق

عبوة

صنف رقم ١ 
ممتاز

صنف رقم ١ 
ممتاز

صنف رقم ١ 
ممتاز

صنف رقم ١ 
ممتاز

صنف رقم ١ 
ممتاز

مالحظاتالوحدةالتعبئة
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شــاي حسـيب



الصنف

١٠ ظرفعبوةكابتشينو أوريجينال

١٠ ظرف

١٠ ظرف

١٠ ظرف

١٠ ظرف

كابتشينو بنكهة القهوة القوية

كابتشينو بنكهة الشوكوال

كابتشينو بنكهة كرمية احلليب

كابتشينو بنكهة البندق

كابتشينو بنكهة الفانيليا

عبوة

عبوة

عبوة

عبوة

كابتشينو شوكوال

كابتشينو كرمي

كابتشينو بندق

كابتشينو فانيليا

التعبئة مالحظاتالوحدة
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مشروبات ساخنة سريعة التحض� 



١٠ ظرفعبوةكابتشينو كراميل

١٠ ظرف

١٠ ظرف

١٠ ظرف

١٠ ظرفعبوةكابتشينو موكا

عبوة

عبوة

عبوة

كابتشينو جوز الهند

شوكو حسيب

ماي درينك

١٠ ظرفعبوة٥٫١

١٠ ظرف

١٠ ظرف

١٠ ظرف

عبوة

عبوة

عبوة

٣٫١ بندق

٣٫١ كراميل

٢٫١

كابتشينو بنكهة قهوة املوكا

كابتشينو بنكهة الكراميل

كابتشينو بنكهة جوز الهند

شراب الشوكوال الفاخر

شراب الكاكاو بطعم الشوكوال

شراب املوكا الساخن

مزيج القهوة واملبيض مع السكر بنكهة البندق

مزيج القهوة واملبيض مع السكر بنكهة الكراميل

مزيج القهوة املبيضة بدون سكر
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٥٠ ظرفعبوةكوÀ بل

٥٠ غ

٥٠ ظرفعبوةقهوة سبيسيال

٢٥٠ غ قهوة مرة

instant coffee قهوة سريعة الذوبان

مبيض القهوة والشاي

قهوة مرة سريعة التحض�
مع ظرف هال

١٠ ظرف عبوة مزيج القهوة واملبيض مع السكر٣٫١ أوريجينال
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مالحظاتالتعبئةالصنف

عبوة معدنية? MLآيس كوÀ موكا

عبوة معدنية? MLآيس كوÀ فانيليا

مشروب القهوة واحلليب بطعم املوكا 
سائل

مشروب القهوة واحلليب بطعم الفانيليا
سائل

عبوة معدنية? MLآيس كوÀ شوكوال
مشروب القهوة واحلليب بطعم الشوكوال

سائل

مـشروبات باردة سريعة التحض�



www.haseebco�ee.com

القادمة  باملرحلة  للشركة  العامة  التشغيل  العريضة خلطة  اخلطوط 
ميكن تعدادها بالنقاط التالية:

١. تطبيق برامج رفع السوية اßنتاجية وتطوير الكفاءاات لدى القوى العاملة بالشركة
واملبيعات مبعدات  اßنتاج  ورفد  واالليات  للمعدات  الدورية  الصيانة  برامج  ٢. تطبيق 

وسيارات جديدة بدل عن القدمية املستهلكة
ودعما    (gmp) اßنتاج  مواصفات  شهادة  على  احلصول  شأنه  مامن  كل  بذل    .٣

وحفاظا على اجلودة العالية للمنتج
املعمل  تزويد  طريق  عن  اßنتاج  مضاعفة   Óإ يهدف  طموح  عمل  برنامج  لدينا   .٤
بخطوط إنتاج جديدة وزيادة العمالة وحتسني طرق ا¹داء , من أجل تلبية الطلب املتزايد 

 .
٥. إضافة إÓ ذلك فنحن نهدف إÓ توسيع شبكة بيع الشركة عن طريق زيادة عدد 

املندوبني وحتسني طرق ا¹داء وتزويد إدارة املبيعات بسيارات ومعدات إضافية
لدى   äعالßا والÈويج  التسويق  يتضمن  طموح  تسويقي  عمل  برنامج  صياغة  مت   .٦

كافة شرائح االستهالك À السوق , ومت تخصيص ميزانية خاصة لهذا ال�نامج .
 Ó٧.  وأيضا ومن أهم بنود اخلطة العامة وهو استحداث قسم معلومات خاص يهدف إ
السوق  بضوابط  مايتعلق  كل  ذلك  ومن  ومعاجلتها  وارشفتها  املعلومات  جمع 

اخلارجية 



                                                            
 

 

 
 

Food Safety Management System 
Cer�ficate of Approval 

This is to cer�fy that the FSMS of 

Hasseb Co. For Food Trading 
Industrial Zone – Adra – Damascus Countryside – Syria  

Has been assessed and found to meet the requirements of 

ISO ٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ 
This cer�ficate is valid for the following scope of operations: 

 
Trading, Storing and Distribu�on of Food and Beverages 

Authorised by:                                                              

 

          Stan Wright 
             Chief Execu�ve 

  
Date of Certificate Issue: ١٠ August ٢٠١٦ 

Cer�ficate Valid Until: ٠٩ August ٢٠١٩ 
Recer�fica�on audit before ٣٠ July ٢٠١٩. Cer�fied since ١٠ August ٢٠١٦. 

This cer�ficate is the property of DAS Cer�fica�on and remains valid 
subject to satisfactory annual Surveillance audits. 

 
SN Registrars (Holdings) Limited Cer�ficate Number: DAS ٧٥٣٤٦٤٨٣�٤٩�FSU 
Registra�on House, ٢٢b Church Street, 
Rushden, Northamptonshire, 
NN١٠ ٩YT, UK 
Tel: ٤٤ (٠) ١٩٣٣ ٣٨١٨٥٩+ 
Email: info@dascer�fica�on.co.uk     
Web: www.dascertification.co.uk 
Company number: ٠٧٦٥٩٠٦٧ 


