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 شهاداتنابورصة البيض

 ،الأسعار احلديثة للبيض
!املعلومات العملية ووصفات الطعام هنا

 ...جودتنا حتت املراقبة

نتاج من �أحدث التقنيات وفقا نتاج يف رشوط الصحة والنظافة ب�أنظمة الإ  حنن نقوم ابلإ

نتاج املقررة من قبل وزارتنا  .لشهادة سالمة الأغذية العاملية ادلولية ولحئة الإ
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 مجموعات منتجاتنا مجموعات منتجاتنا

 يمت مجع البيض اذلي مير عىل الأرشطة الأوتوماتيكية ابلاكمل من احلظائر املغلقة دون ملس اليد يف مصنعنا

نتاج البيض السائل املبسرت. يكرس البيض يف الآلت مع اإجراء الاختبارات، وتوزع  وي�أيت اإىل مصنع اإ

 صفارها وبياضها بشلك منفصل �أو اكمل البيضة حسب الرغبة. وبعد ذكل مير م املصايف اخلاصة ويرُبد،

 .وتبد�أ مرحةل البسرتة

 .يمت مراقبة معلية البسرتة بدقة، ويؤخذ املنتج اإىل مسستودع الهواء البارد

 .ويعب�أ يف العلب ب�أجحام 1 كيلوجرام و 5 كيلوجرام  و 10 كيلوجرام حسب رغبة الزابئن وتقدم للبيع

نتاج وفقا لالحئة البيض املقرر يف ادلسستور الغذايئ الرتيك  .مت الإ

 .رشوط الاحتفاظ: احتفظوا ابملنتج يف الرباد / يف ماكن ابرد بعد رشائه

نتاج وفقا لالحئة البيض املقرر يف ادلسستور الغذايئ الرتيك  .مت الإ

 .رشوط الاحتفاظ: احتفظوا ابملنتج يف الرباد / يف ماكن ابرد بعد رشائه

 علبة البيض بعدد 30
 يمت تقدمي بيض راان للبيع يف غالفه

 اخلاص بعلبة البيض عدد 30 ابحلجم

 (M) واحلجم املتوسط (S) الصغري

 .(L) واحلجم الكبري

احلجم

وزن املنتج الواحد

احلد الأدىن - احلد الأقىص

52
44 62 72

عدد العلب يف الطرد10

عدد املنتجات يف العلبة30

جحم الطرد310×615×340

53 63

احلجم

وزن املنتج الواحد

احلد الأدىن - احلد الأقىص

52
44 62 72

عدد العلب يف الطرد12

عدد املنتجات يف العلبة30

جحم الطرد310×615×350

53 63
 علبة البيض البالستيكية بعدد 30

 يمت تقدمي بيض راان للبيع يف غالفه اخلاص بعلبة البيض عدد

 واحلجم الكبري (M) واحلجم املتوسط (S) 30 ابحلجم الصغري

(L). 

 حنن حنافظ عىل حصتمك ابلعلب املغلقة مع الإحاكم البارد

 اليت متنح التنفس للبيض ول تعرض البيض للحرارة من �أجل

 .احلفاظ عىل البض بطراوته وطبيعته

صفار البيض السائل املبسرت

 يتكون من صفار البيض بوزن 1 كيلوجرام.

ن كوب واحد من  يعادل صفار 56 بيضة تقريبا. اإ

 .صفار البيض، يعادل صفار 12 بيضة بقشورها

نتاج املايونزي ولدلهن عىل منتجات  يسستعمل يف اإ

 .العجني وامخلرية يف الغالب

 جيب الانتظار حىت تصل درجة حرارة املنتج

 اإىل درجة حرارة الغرفة عندما يدخل املنتج من

 الهواء البارد اإىل ماكن الاسستعامل وجيب خض

 .املنتج

 معره عىل الرف 30 يوم برشط الاحتفاظ به يف

 .0 / +4 درجة

بياض البيض السائل املبسرت

 يتكون من بياض البيض بوزن 1 كيلوجرام. هو

 مادة الألبومني الصايف. نسسبة ادلهن »0«. يعادل

ن كوب واحد من  بياض 32 بيضة تقريبا. اإ

 .بياض البيض، يعادل بياض 8 بيضة بقشورها

نتاج ادلبس الأبيض وكعكة املرينغ  يسستعمل يف اإ

 .وكعكة الكيس بشلك خاص

 جيب الانتظار حىت تصل درجة حرارة املنتج

 اإىل درجة حرارة الغرفة عندما يدخل املنتج من

 الهواء البارد اإىل ماكن الاسستعامل وجيب خض

 .املنتج

 معره عىل الرف 30 يوم برشط الاحتفاظ به يف

 .0 / +4 درجة

اكمل البيض السائل املبسرت

 يتكون من اكمل البيض بوزن 1 كيلوجرام. يعادل

ن كوب واحد من اكمل  22 بيضة اكمةل تقريبا. اإ

 .البيض، يعادل 4 بيضة بقشورها

نتاج مجيع املنتجات اليت تسستخدم  يسستعمل يف اإ

نتاج الكعك الإسفنجي  البيضة الاكمةل فهيا ويف اإ

 .و�أنواع البيض املقيل واحللوايت والسكرامبدل

 جيب الانتظار حىت تصل درجة حرارة املنتج اإىل

 درجة حرارة الغرفة عندما يدخل املنتج من الهواء

 .البارد اإىل ماكن الاسستعامل وجيب خض املنتج

 معره عىل الرف 30 يوم برشط الاحتفاظ به يف 0

 ./ +4 درجة
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 مجموعات منتجاتنا مجموعات منتجاتنا

 علبة البيض بعدد 6
 يمت تقدمي بيض راان للبيع يف غالفه اخلاص بعلبة البيض عدد 6

 .(L) واحلجم الكبري (M) واحلجم املتوسط (S) ابحلجم الصغري

 علبة البيض بعدد 12
 يمت تقدمي بيض راان للبيع يف غالفه اخلاص بعلبة البيض عدد 12

 .(L) واحلجم الكبري (M) واحلجم املتوسط (S) ابحلجم الصغري

 علبة البيض بعدد 15
 يمت تقدمي بيض راان للبيع يف غالفه اخلاص بعلبة البيض عدد 15

 .(L) واحلجم الكبري (M) واحلجم املتوسط (S) ابحلجم الصغري

 علبة البيض بعدد 10
 يمت تقدمي بيض راان للبيع يف غالفه اخلاص بعلبة البيض عدد 10

 .(L) واحلجم الكبري (M) واحلجم املتوسط (S) ابحلجم الصغري

 بعدد DHA 10 - علبة البيض السسيلنيوم
ن البيض بـ  دلينا لها مزية جتدد DHA - السسيلنيوم DHA اإ

 خالاي املخ وتؤخر الشسيخوخة وتساعد يف منع الرسطان بتقوية

.النظام املناعي ابملعادن اليت حيتويه

 يمت تقدمي بيض راان للبيع يف غالفه اخلاص بعلبة البيض عدد 10

 .(L) واحلجم الكبري (M) واحلجم املتوسط (S) ابحلجم الصغري

احلجم

وزن املنتج الواحد

احلد الأدىن - احلد الأقىص

52
44 62 72

عدد العلب يف الطرد60

عدد املنتجات يف العلبة6

جحم الطرد315 × 600 × 350

53 63

احلجم

وزن املنتج الواحد

احلد الأدىن - احلد الأقىص

52
44 62 72

عدد العلب يف الطرد30

عدد املنتجات يف العلبة12

جحم الطرد315×600×350

53 63

احلجم

وزن املنتج الواحد

احلد الأدىن - احلد الأقىص

52
44 62 72

عدد العلب يف الطرد20

عدد املنتجات يف العلبة15

جحم الطرد310×505×355

53 63

احلجم

وزن املنتج الواحد

احلد الأدىن - احلد الأقىص

52
44 62 72

عدد العلب يف الطرد36

عدد املنتجات يف العلبة10

جحم الطرد320 × 510 × 415

53 63

احلجم

وزن املنتج الواحد

احلد الأدىن - احلد الأقىص

52
44 62 72

عدد العلب يف الطرد36

عدد املنتجات يف العلبة10

جحم الطرد320 × 510 × 415

53 63

نتاج وفقا لالحئة البيض املقرر يف ادلسستور الغذايئ الرتيك  .مت الإ

 .رشوط الاحتفاظ: احتفظوا ابملنتج يف الرباد / يف ماكن ابرد بعد رشائه

نتاج وفقا لالحئة البيض املقرر يف ادلسستور الغذايئ الرتيك  .مت الإ

 .رشوط الاحتفاظ: احتفظوا ابملنتج يف الرباد / يف ماكن ابرد بعد رشائه
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نتا »البيض اجليد« اإ

 يمت احلصول عىل البيض من ادلجاجات اليت تتغذى

 .ابلعلف النبايت %100

 لك بيضة 
!حتت التسجيل

نتاج البيض اإ
نتاج  يوجد مليون ومخسامئة �ألف دجاجة يف مصنعنا اذلي ميكل تقنيات الإ

نتاج البيض. وهو  من املسستوى الأعىل اليت تسستخدم يف جمال اإ

نتاج »البيض اجليد« اليوم �أيضا كام اكن قبل 47 عام  هيدف لإ

نتاج البيض وحظائر ادلجاج  من الآن مع اخلربة احلرفية يف اإ

 املغلقة و�أنظمة التحمك الكهرابئية واملياكنيكية والالكرتونية

نتاج  وتقنية الكومبيوتر مع حتقيق رشوط النظافة والصحة ومع اإ

 .120.000 بيضة يف الساعة الواحدة

 توجد 16 حظرية لدلواجن يف مصنع بيض راان ويه مؤسسة عىل

 �أرض مبساحة 170 �ألف مرت مربع. يمت تطبيق مجيع �أنظمة التشغيل

نتاج  .الآيل والأمن البيولويج يف الإ

مصنع تنقية وتغليف البيض
نتاج البيض اإىل مصنع وزن وتغليف البيض  عىل الأرشطة الناقةل عرب الأنفاق املغلقة دون الت�أثر من الأوضاع اخلارجية  .ي�أيت بيض راان من حظائر مصنع اإ

 :تنقية البيض املتسخ واملكسور
آةل التصنيف والتغليف الأوتوماتييك ابلاكمل، مير من نظام الأشعة فوق البنفسجية اذلي مينح التخلص من الاكئنات احلية ىل � ن البيض اذلي ي�أيت عىل الأرشطة اإ  اإ

 .ادلقيقة الضارة عىل السطح اخلاريج من البيض بعد ادلخول يف التنقية �أول من خالل هجاز استشعار البيض املتسخ واملكسور ابلتشغيل الآيل ابلاكمل

ن الاكئنات احلية ادلقيقة اليت تتكون علهيا تدخل داخل البيض مع مرور الوقت ن قشور البيض لها بنية قابةل لالخرتاق. واإ  نظام الأشعة فوق البنفسجية: اإ

ن معاجلة الأشعة فوق البنفسجية اليت تُطبق يف مصنعنا تزيد من جودة البيض ومن معره عىل الرفوف  وتؤدي اإىل تقصري معرها واضطراهبا بشلك �أرسع. واإ

 .كوهنا متنح التخلص من مجيع الاكئنات احلية ادلقيقة الضارة املوجودة عىل البيض

 ضبط الوزن: يدخل البيض اذلي يمت تنقيته عن الاكئنات احلية ادلقيقة اإىل قسم ضبط الوزن. يمت وزن البيض واحدة واحدة يف هذا القسم بدقة 0.01

 .غرام دون ملس اليد. ويمت تصنيف البيض حسب نتيجة الوزن

نتاج. كام تقوم آةل التصنيف يف مصنع الإ ن بيض راان اذلي ميكل �أحدث التقنيات يف العامل اليوم، ميكنه مجع 120.000 بيضة يف الساعة عرب �  اإ

آةل التصنيف اليت تصنف البيض حسب �أوزانه بتعبئة البض يف العلب بعدد 6 بيضات و 10 بيضات و 15 بيضة و 30 بيضة حسب � 

 .الرغبة

 :مراقبة املنتجات

نتاج البيض فهيا  عىل البيض املصنف اإىل فئات قبل التغليف. وبعد ذكل  يمت تسجيل �أرقام احلظرية اليت مت اإ

نتاج واترخي انهتاء الصالحية ورمق اجملموعة عىل العلبة، وبذكل حُتدد هوية مجيع  يكتب اترخي الإ

ماكنية مراقبة بيض راان اذلي نتاهجا. مينح نظام مراقبة املنتجات اإ  املنتجات اليت مت اإ

 .يركز عىل رضا الزابئن وسالمة الأغذية يف املقدمة

آةل آمن وحصي لمك مع �  يمت تقيمي لك بيضة عىل �أهنا منتج مسستقل وتُمنع مالمسة البيض ببعضها وتقدم بشلك �

.500 دلينا يف مصنعنا اذلي تسستخدم فيه التقنيات املتقدمةOMNIA PX تصنيف وتغليف البيض

 حنن خنفض من خطر تشقق البيض مبنع مالمسة البيض ببعضها �أول، ومننع تكّون البكترياي اثنيا، ونسجل معلومات لك بيضة

ىل �أين تذهب اثلثا  .يف الكومبيوتر ملراقبة من �أين ت�أيت واإ

نتاج اجملموعة وعلب املسسهتلكني والوزن حسب الرغبة ونسسبة التسامح حسب الرغبة عند تعبئة البيض يف علب  يمت الضبط حسب اإ

 .البيض
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 حيتوي مصنع العلف دلينا عىل مسستودع �أفقي بسعة ××××× طن وسايلو فولذي لتخزين املواد اخلام

 .بسعة ××××× طن وسعة ×××××  طن لتخزين العلف

نتاج بنظام التحمك الأوتوماتييك دون ملس اليد يف مصنعنا املؤسس ب�أنظمة التكنولوجيا املتقدمة  .يمت الإ

نتاج بشلك مسسمتر عرب وحدات مراقبة اجلودة، ونمتكن من مراقبة مجيع مراحل يمت مراقبة الإ

 .العملية ابلفوائد اليت تقدهما التكنولوجيا، ويمت التسجيل بنظام جتهزي التقارير 

 توجد 16 حظرية لدلواجن يف مصنع بيض راان ويه مؤسسة عىل �أرض مبساحة 170 �ألف مرت مربع

 .ولها مساحة 45 �ألف مرت مربع ماكن داخيل

 �أنظمة التشغيل الآيل يف احلظائر
ن �أنظمة التغذية والإضاءة والهتوية تستند اإىل التشغيل الآيل ابلاكمل يف حظائران. يمت التشغيل الآيل ب�أهجزة استشعار الضغط واحلرارة والرطوبة وضغط  اإ

 املاء و�أهجزة التوقيت يف احلظائر. يمت تطبيق الأمن البيولويج ابملسستوى العايل هبدف حامية حصة احليواانت يف احلظائر اليت يه حتت املراقبة عىل مدى 24

نتاج بعد تنفيذ اللقاحات الرضورية واملراقبات الصحية هبدف حامية حصة الإنسان وادلواجن  .ساعة، ويمت نقل البيض اإىل مصنع الإ

�أنظمة الأمن البيولويج يف احلظائر
 يمت تطبيق الأمن البيولويج ابملسستوى العايل من �أجل تنشسئة الكتاكيت بشلك

 حصي يف مصانع تربية الكتاكيت. تمت مراقبة حصة وتطور الكتاكيت من اليوم الأول،

ن املاء اذلي ترشبه الكتاكيت  كام يمت متابعة اللقاح الوايق يف حظائر الكتاكيت. واإ

 مير من وحدة التطهري ابلأشعة فوق البنفسجية بعد مروره من فلرتين اثنني بعد

نتاج طار خربة بيض راان يف الإ  خروجه من اخملزن. يمت توفري علف الكتاكيت يف اإ

 والرضورايت القانونية يف هذا اجملال. ويمت مراقبة مجيع التطبيقات يف احلظائر من

 قبل الطبيب البيطري املسسئول عن املزرعة. يمت متابعة وتسجيل مجيع السجالت

 مثل اسسهتالك املاء والعلف يف احلظائر ومعدل احلرارات اليومية وغريها يف

 .الكومبيوتر بدقة عالية

نتاج مع حتقيق مجيع رشوط »لحئة البيض« املقرر من  يقوم مصنعنا ابلإ

 قبل وزارة الزراعة و »لحئة الأمن البيولويج« املقرر من قبل وزارة

 .البيئة من �أجل تنشسئة احليواانت بشلك حصي

 حظائر ادلجاج مصنع العلف
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«حنن حنافظ عىل الطبيعة«منظر من املصانع
حمطة الطاقة الشمسسية

 حنن نوفر قسام كبريا من احتياجاتنا للطاقة مبحطتنا للطاقة الشمسسية يف مزرعتنا اليت تتواجد يف موقع

آكباش عىل طريق قونيا �أكساراي. اإن حمطتنا اليت مت تركيهبا عىل �أسقف مبانينا بعدد 10 يف اجملموع حتتوي � 

ن القدرة املؤسسة يه 932  .kWp عىل اللوحات الفولطائية الضوئية بعدد 3728 واإ

نتاج الطاقة حبجم 420 ميغاواط منذ يوم ت�أسيسها وحىت الآن، وقد وحصلنا عىل حاجة املزرعة للطاقة  قامت حمطتنا ابإ

 .الكهرابئية جبزء كبري من هذه الطاقة

فراز 565 طن من اثين �أكسسيد الكربون حىت اليوم بفضل حمطتنا للطاقة الشمسسية  .وحققنا ادلمع الكبري للطبيعة مبنع اإ

 حديقة املراكز الاجامتعية

آةل تصنيف وتغليف البيض � 

 حديقة املراكز الاجامتعية

آةل تصنيف وتغليف البيض وامليتودع �
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 قاعدة الطعم الذليذ
«للبيض اجليد«

 معلومات عنا
نتاج البيض اجليد يف عام  يسسمتر بيض راان يف حاكيته اليت بد�أ هبا هبدف اإ

 .1968 مع مليون ومخسامئة �ألف دجاجة تقريبا اليوم

 يركز بيض راان عىل حصة الإنسان ورشوط النظافة والصحة ورضا

نتاج. ينتج 120.000  الزابئن يف املقدمة يف مجيع مراحل الإ

 بيضة يف الساعة الواحدة يف مصنعه اجملهز ابلآلت

نتاج »البيض  الأوتوماتيكية ابلاكمل، وهو هيدف لإ

 اجليد« اليوم �أيضا كام اكن قبل 47 عام من الآن مع

نتاج البيض وحظائر ادلجاج املغلقة  اخلربة احلرفية يف اإ

 و�أنظمة التحمك الكهرابئية واملياكنيكية والالكرتونية

 .وتقنية الكومبيوتر

ن بيض راان اذلي ينتج البيض مبعدل مليون بيضة يوميا، قد  اإ

 حصل عىل مركز همم يف السوق احمليل بيامن اكن يقابل قسام

 من اسسهتالك البيض يف مدينة قونيا فقط يف تكل الأايم. وقد

 تطور اليوم دلرجة �أنه يقوم بتصدير البيض اإىل العراق وسوراي

 ...واململكة العربية السعودية وديب وجورجيا

 رؤيتنا
 �أن نكون الرشكة الرائدة يف السوق يف هذا القطاع مع منتجاتنا ذات

 .اجلودة واملواصفات العالية اليت مقنا بتطويرها

 هممتنا
نتاج املنتجات ذات اجلودة واملواصفات العالية وتقدمي املنتجات الآمنة وتوصيل  اإ

 هذه املنتجات اإىل عدد �أكرب من املوائد مع �أخذ التكنولوجيا ورضا الزابئن ابلعتبار

نتاج مع مفهوم »البيض اجليد  .»يف موضوع رشوط الإ

 سسياستنا يف اجلودة و قمينا
 �أن نبذل اجلهد يف معلنا ابلهامتم بقوانيننا وقمينا الاجامتعية دون التخيل عن جودتنا. والعمل ابلرتكزي

نتاج املنتجات الأكرث حصة وذلة مع مفهوم اخلدمات العالية وتكوين جمالت  عىل الزابئن  ابإ

 .العمل �أكرث راحة و�أماان للعاملني دلينا
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«البيض اجليد«




