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الصورة١: صادق دواجن األنشطة-كلیة الرأي.

نبذة عنا لشركة

ان تاریخ شركة صادق للدواجن ھو تاریخ تربیة الدواجن التجاریة في باكستان. وقد بدأت ھذه الرحلة للشركة 
ًالمتكاملة رأسیا منذ أربعة عقود، بدایة من كونھا مزرعة صغیرة للدواجن من خالل مؤسسھا ورئیسھا د. محمد 

ًصادق. وعلى مدار السنوات، حققت الشركة تقدما ھائال لكي تصبح من أحد رواد األعمال التجاریة في باكستان.ً

وفي الوقت الحالي، تقدم مجموعة صادق المنتجات التالیة:

صوص بداري التسمین من عمر یوم من شركة الصادق لتربیة الدواجن- صوص بدارى التسمین صحی 
       من عمریوم

بیض التفریخ للدواجن الصغیرة لشركة صادق لتربیة الدواجن- بیض التفریخ للدواجن الصغیرة بجودة 
التصدیر المخصبة.

أعالف شركة صادق لتربیة الدواجن-الدواجن (مربي الطیور، الدواجن الصغیرة، والدجاج البیاض) 
وأعالف الماشیة.

وحدات األدویة في شركة صادق للدواجن-األدویة البیطریة (للدواجن والماشیة)
بیض المائدة-بیض المائدة الطازج والصالح                  علی شھاده اال یزو٢٢٠٠٠ و اعتماد نظام ٌ

تحلیل المخاطر ونقاط التحکم الحرجۃ۔
لألكلھ حاصل 



الصورة ٤، بیض مقشور بیض
 یتم تعیین في حاضنات

مالحظة

صوص بداري التسمین من عمر یوم (شركة صادق للدواجن): -
یتم الحصــول على صوص بداري التســـمین التابعة لشـــركة صادق لتربیة 
الدواجن من البیض الذي وضعھ القطیع الصـحي من الســالالت المختلفة أي 
من ســـاللة كوب وروس وھوبارد وآربور أكریس. وقد تجاوزت مواضـــع 
التربیة السـنویة ما یزید على ١٫٥ ملیون من أمھات الدواجن في ٢١ مزرعة 
تـربیة حدیثة مــزودة بالمــرافق المتطورة. وھذه المــزراع الحدیثة مجھــزة 
بأنظمة التحكم البیئیة مثل SKOV وأنظمة الشـــــــرب والتبخیر من شركة 
لوبینغ وزیجیتي والمراوح المزودة من شـــــــــركة (Munters) لألعمال 

الروتینیة.

وتوجد مزارع التربیة التي تنتج بیض التفریخ للصـوص بداري التسـمین من 
عمر یوم في أماكن مثالیة من رؤیة اال جواء الصـــــــــــحیۃ والعزلة واألمن 
البیولوجي والتي تخضـع للمراقبة من معامل شركة صادق للدواجن المجھزة 

جیدا وتدار بكفاءة أكثـر من الموظفین ذوي التدریب العالــي والذین یتمتعون ً
بخبرة متمیزة.

ویتم نقل بیض التفریخ الذي تم الحصــول علیھ من ساللة األمھات التي تتمتع 
بصــحة جیدة إلى (أماكن التفریخ) بشـــركة صادق للدواجن والتي تقوم على 
تشــــغیل األجھزة الخاضعة لإلشراف البیئي. وفي أماكن التفریخ بشـــــركة 
صادق للدواجن، یخضـع بیض التفریخ إلجراء صارم للتصــنیف واالنتقاء، 
ویتم جمیع ذلك باستخدام أجھزة آلیة لتصــــــــــــنیف بیض موبا. وتتم عملیة 
احتضـان البیض في آالت متطورة من مرحلة واحدة من شركة تشـیك ماستر 

وكلھا عملیات مرتبطة ومدارة من خالل نظام التحكم والمراقبة المركزیة.
وتعتبر صوص بداري التســـــمین نشـــــیطة وصحیة عند الفقس وخالیة من 
األمراض من قبیل بكتریا المیكوبالزما والســــــــالمونیال وانفلونزا الطیور. 
ًویصـــل متوسط الوزن عند الفقس ٤٠ جرام تقریبا حســــب حجم البیضــــة 
والتربیة وعمر ساللة التربیة. ویحقق الصـــــــــوص أعلى درجات في تقییم 

معاییر الجودة.
الصورة ٣، الفرخ الالحم ٔاثناء تحمیلھا

23 إلرسالھا إلى المزارع

فرخ الالحم

صوص بداري التسمین عمر یوم
 (شركة صادق للدواجن)

بیض التفریخ للدواجن الصغیرة 
 (شركة صادق للدواجن)

یتم الحصـــــــــــول على بیض التفریخ من قطعان األمھات 

األصـــــــــــحاء الخالیة من األمراض. ویتم إجراء المتابعة 

الصــــــــحیة الروتینیة لقطیع األمھات من خالل طرق أخذ 
العینات والفحص في المختبرات المحددة مسبقا والمصـممة ً

ًخصـــــــیصا لھذا الغرض. ویتم بعد ذلك نقل بیض التفریخ 

الجید للتصــــــدیر في مركبات خاضعة لرقابة البیئة تدیرھا 

الشــــركة إلى مفارخ شركة صادق للدواجن، إلجراء عملیة 

التصـــــــنیف من خالل أجھزة آلیة كاملة لتدریج بیض موبا 

روبیتكس. ومن ھنا، یتم إرســــــــــال بیض التفریخ إما إلى 

الحاضنات أو تعبئتھا للتصــدیر بمســـاعدة مصـــنع التعبئة 

والختم اآللي.

مواصفات بیض التفریخ بجودة التصدیر
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 صادرات شركة صادق للدواجن 
(بیض التفریخ والصوص وبیض المائدة): -

الصورة  ٦: البیض الفقاس الجاھزة لشركات الطیران للتصدیر.
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أعالف (شركة صادق للدواجن)
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ًتدیر وحدة األعالف بشـــركة صادق للدواجن حالیا اثنین 
من مرافق اإلنتاج، في ماندرا وســـــاھیوال والتي تغطي 

الجــزء الجنوبــي والغـــربـــي من الدولة، بطاقة إنتاجیة 

إجمالیة تزید على ٢٢٥ طن متري في الســــــــاعة. ویتم 

تجھیـــــــز وحدات اإلنتاج المذكورة بخطوط إنتاج البلت 

الحدیثة ذات التقنیة العالیة من شركة بوھلر بسویسرا.

وتخضــــــــع عملیة تكوین األعالف للكمبیوتر باستخدام 

برنامج بریل إلدارة األعالف ویقوم ببرمجتھ أخصـائي 

التغذیة على درجة عالیة من الكفاءة والخبرة. ولضــــمان 

الحصـــول على أعالف ذات جودة عالیة، تدیر الشـــركة 

مرافق األبحاث والتطویر العریقة وقامت بتعیین موظفین 

متخصـــــصـــــین تحت إشراف مدراء یتمیزون بالخبرة 

والكفاءة حاصلین على درجة الدكتوراه في التغذیة.

وفي وحدات األعالف بشــــــــركة صادق للدواجن، نقدم 

سلسلة متكاملة ودرجات من العلف الناعم والحبیبي مع ما 

یـزید علــى ٤٠ مكون مختلف بما فــي ذلك العلف عالــي 

الكثافة لصــــناعة الدواجن، بما في ذلك أي عالج أو دواء 

خاص حسب الطلب.

الصورة�:   ٔاغذیة المنصات الالحم S3 التموینیة

الصورة ٥،  التصدیرإالی دول مجلس التعاون الخلیجي

شركة صادق للدواجن تنتج أكثر من ٣١٠٠ صـندوق (منھ ٣٦٠ 
ًمن بیض التفریخ) یومیا.ونقوم في الوقت الحالي بالتصـدیر باسم 
شركة صادق للدواجن (شركة خاصة ذات مســــؤولیة محدودة) 
وشركة ارسالن للدواجن (شركة خاصة ذات مســــــــــــــؤولیة  
محدودة)۔ وفي اآلونة األخیرة، أرســـــلت شــــــحنات من بیض 
التفـــریخ إلـــى الكویت وعمان ودول مجلس التعاون الخلیجـــي 

األخرى.   
وفي اآلونة األخیرة، أرســــلت شــــحنات من بیض التفریخ إلى 

الكویت وعمان ودول مجلس التعاون الخلیجي األخرى.
ویتوافر لدینا بیض التفریخ الجید للتصـدیر من جمیع الســالالت 
الرئیســـــــــــــیة األربعة بما في ذلك روس-٣٠٨ وكوب-٥٠٠ 

وھوبارد كالسیك وآربور أكریس.

وفي خضــم ارتفاع الطلب على صوص شركة صادق للدواجن، 
بإمكان شركة صادق للدواجن تخصـــــیص حوالي ٥-١٠ آالف 
ًصندوق من بیض التفریخ شـھریا لدول مجلس التعاون الخلیجي 
والمنطقة المجاورة.ویتم تدریج بیض التفریخ باســـــتخدام آالت 
موبا روبیتكس للتدریج والتي تتمیز بقدرة تتبع التصـــــــــدعات 
الدقیقة والتجلطات الدمویة الداخلیة والتشـــــوھات األخرى غیر 

الملحوظة بالفحص الروتیني الطبیعي بالعین المجردة.

وعلى النحو الموجز في الجدول أعاله، یتراوح متوســـــط وزن 
بیض التفریخ بین ٥٥-٦٥ جرام ویقل احتمال الكســــر عن ١٪. 
ویتم انتقاء جمیع البیض بعنایة وتدریجھ للتصــدیر. وھذا البیض 
خالي من أیة أوسـاخ أو تلوث بالمواد البرازیة. وقد ظل متوســط 
قدرة التفریخ أعلى من ٨٤٪ مع خضــــــوعھا لظروف المناولة 

والحضانة المناسبة في الوجھة المقصودة.



یتم تكوین وصفات األعالف وفقا لمواصفات دلیل اإلدارة المختصة بالتربیة.ً

نمط التغذیة

معدل التغذیة في مرحلة الفراریج

معدل التغذیة في مرحلة وضع البیض للفقس

معدل التغذیة في مرحلة الفقس أو التفریخ

كیلو كالوري من
العناصر األساسیة \كیلو

٣١۵١٠ ± ٠%

١٠ ± ٢٨٠٠%

١٠ ± ٢٨٠٠%

إجمالي البروتین

٣± %٢١%

٣ ± %١٦ %

٢ ± %١٦%

وقد أثبت علف الماشیة بشـــركة صادق للدواجن (والذي یحمل العالمة التجاریة  بأنھ أفضـــل علف للماشیة 
ألغراض اللبن والتسمین. وقد أوضحت التجارب الحالیة زیادة تفوق نسبة ١٥٪ في إنتاج اللبن مقارنة بعلف 

الماشیة الطبیعي.

. صورة ٨ :عرض جوي من SB یغذي ماندرا. . صورة ٩: ٔاغذیة الطحن و الحبوب 6

 ویمكن تلخیص بعض المواصفات الرئیسیة ألعالف شركة صادق للدواجن فیما یلي:

المالحظةمعیار

أنماط\ماركات
صوص:                       بادئ. نمو. نمو ٢. اإلنتاج           

 مكان وضع البیض للفقس: بادئ. نمو. منتج . االنتاج
مكان التفریخ:       بادئ. نمو. مرحلة ما قبل وضع البیض للفقس. االنتاج                                             

وحدة األدویة بشركة صادق للدواجن
تقوم وحدة األدویة بشــــركة صادق للدواجن على تصــــنیع وبیع األدویة 

البیطریة داخل البلد وخارجھا. وتشــمل المنتجات على خلطات األعالف 

الجاھزة ومضـــــادات البكتریا والمحلول الفموي والمســـــحوق والحقن 

والعالجات المساعدة.

ویتم اسـتیراد المواد الخام لھذه المنتجات من شـركات ذات شــھرة عالمیة 

مثل شركة الروش (سویســـــرا) ودیجوزا (ألمانیا) ومیلایر (فرنســـــا) 

وشركة آي ان سي (الوالیات المتحدة) وشركة إیالنكو.

ولضـــمان الجودة، توجد أقســــام لمراقبة الجودة وضمان الجودة مجھزة 

بالكامل، والتي تسـھل عملیة تحلیل ضمان الجودة والتقییم القبلي والبعدي 

للمنتج في عملیات الكشـــط والخض والتدریج وتجفیف الســـوائل وإزالة 

التأین والتعقیم ومنع التسرب والتغلیف والتصـنیف. وتعتبر أقسـام مراقبة 

وضـــمان الجودة مدعومة من مختبر ضـــمان الجودة القیاســـي العالمي 

والمجھز بمرافق التحلیل الحدیثة بما في ذلك القیاس الطیفي للصـور فوق 

البنفســـجیة  وتقنیة استشـــراب الســـائل عالي الدقة (HPLC) وفصـــل 

الطبقات الـــرفیعة واختبارات المعایــــرة لجمیع المكونات والمواد الخام 

المستخدمة في مستحضرات األدویة.
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كما توجد مرافق البحث والتطویر بوحدة األدویة لشــركة صادق للدواجن 

للمنتجات الحالیة والحدیثة. ومن خالل التمیز في األسـالیب والتكنولوجیا، 

ُأضـــــــــافت ھذه الوحدة بعًدا جدیًدا لمنتجات الجودة وأعطت دفعة كبیرة 

للخدمات العالجیة وتقدیم سلســـلة واسعة من المنتجات للماشیة والدواجن 

كما تقدم درایة تقنیة للشــــــــــــــركات المنتجة لألعالف ومربي الماشیة 
والدواجن.



یوضع البیض على سیور ناقلة وتوضـع علیھا عالمات من خال 

روبوتات مخصـــصـــة لذلك. تتمكن كامیرات ذات کفائۃعالیہ 

ودقیقۃ من الكشــف عن أدق درجات عدم المطابقة أو الشـــقوق 

التي بحجم الشـعرة أو تجمع دموي داخل البیضـة وتســتبعد ھذه 

البیضات.

في شـركة صــادق للدواجن، نراقب ثروتنا الداجنة ونحمیھا من 

اإلصابة بالســـالمونیال ونزعم بكل تواضع أننا نراعي المعاییر 

العالمیة في ھذا الصدد.

كما سبق أن ذكرنا فإن شركة الصــــــــادق للدواجن قامت ببناء 

منشـــــــأة لتربیة ما یربو عن ٢ ملیون طائر لوضع البیض كما 

قامت بوضع طیور التربیة في أماكن مخصصة لھذا الغرض. 

 صورة ١١: ا ستخدام  ٔانواع مخصصۃ الحبر لطباعة 
رمز التتبع التاریخ على كل بیضة.

بیض المائدة لشركة صادق للدواجن

تتمیز وحدات انتاج شركة صادق للدواجن بحصـــــولھا على شھادات األیزو 

٢٢٠٠٠ ومنظومة إدارة ســـــــــالمة الغذاء و تحلیل المخاطر ونقاط التحكم 

الحرجة “ھاساب" بما یتوافق مع معاییر سـالمة الغذاء العالمیة. فالطیور التي 

تضـــع البیض ترقد في مكان مخصـــص لذلك في بیئة صحیة للغایة حیث یتم 

منحھم المصــــل الواقي المناسب من كافة األمراض واألوبئة التي تصــــیب 

الثروة الداجنة. في وحدات إنتاج البیض، یمر البیض على ســیور ناقلة نظیفة 

بعد وضعھا مباشرة بدون وجود أي احتمالیة حدوث تلوث أو مواد برازیھ.

یتم تتبع كل بیضــــــة من خالل رمز برقمھا في المجموعة صالح لالستعمال 

یطبع علیھا بشكل تلقائي بحبر مخصص لألغذیة.
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ینتقل البیض إلى وحدة معالجة تخضع لمراقبة مركزیة حیث تم تثبیت أجھزة 

روبوت لتقییم البیض  ویتم فحص لبیض من خالل أالت تعمل بشــكل تلقائي 

من خالل كامیرات وماســــــــــحات مثبتة للبحث عن التلوث بالقاذورات أو 

االتربة او المواد البرازیة أو الشـــقوق أو عدم المطابقة أو التخثر الداخلي أو 

موضـــــــــوعات أخرى. تتكون الجودة العالمیة للتغلیف من لوحات حبیبیة 

مموجة بطبقة داخلیة مقاومة للمیاه.

كما وضعت الطیور التي تضــــــــــع البیض في أماكن مریحة 

مخصـــصـــة لذلك من أجل العمل على توفیر سبل الراحة لھذه 

الطیور، كما تم تــــــــركیب أحدث المعدات العالمیة المتعارف 

علیھا فــي ھذا المجال مثل جھاز "األلمانــي الطائــر" أو جھاز 

"العمل الروتیني" "كور تایم" أو ســـــالمیت وھذه االجھزة من 

انتاج ألمانیا والوالیات المتحدة. تم تــــركیب جھاز تقییم البیض 

من انتاج شركة موبا لیتم الحفاظ على جودة البیضــــــــــــة من 

المزرعة إلى المائدة. وذلك من خالل اســــتثمارات ضــــخمة.

یتمیز بیض شـركة صــادق بأنھ غیر ملوث ونظیف وخالي من 

الجراثیم ومقوى بفیتامینات وأومیجا 3 إضـــــــــــافة مزید من 

                                     الصـحة والصـالحیة للبیضـة                                   ۔ 

صورة  ١٠: تعبئتھ ابیض داخل ألتھ.
. الفحص والتفتیش



تطبق شركة صـادق للدواجن معاییر صـارمة للجودة من أجل 

ضـــمان وصــــول المنتج من المزرعة حتى المائدة في أعلى 

درجات الجودة حیث یتم فحص كل بیضــة على حدة للتأكد من 

خلوھا من أیة شقوق ومن أجل ضـمان الحجم الكبیر والمطابقة 

للمواصفات.

خصصت شركة صادق للدواجن أسطول سیارات لنقل البیض 

حیث یضــــــــــــم شاحنات تتمیز بحجرات معزولة عن البیئة 

ًالخارجیة لنقل البیض الطازج یومیا من مزارع الشــــركة إلى 

منافذ البیع بھا ومتاجر التجزئة الرئیســـــــــیة من خالل شبكة 

توزیع فعالة.
صورة  ١٢ : اصول شاحنات نقل البیض

مالحظة المعیار
شفافة وناعمة الملمس  بیضاویة الشكل

أبیض فاتح

 ۵۵+ جرام

ناعمة ، ال یوجد ثقوب او قاذورات

نعم، من خالل رمز مكتوب بالحبر الحیوي للمزرعة

نعم، مطبوع على كل بیضة بالحبر الحیوي أو الحبر المخصص لألغذیة

نعم خالیة من السالمونیال

أیزو:٢٢٠٠٠:٢٠٠٥ ومنظومة إدارة سالمة الغذاء

نعم، ھاساب "األلمانیة"

المظھر

اللون

الوزن

ملمس القشرة

امكانیة التتبع

تاریخ الصالحیة

حاالت الخلو من المرض

شھادات األیزو

شھادات تحلیل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  "ھاساب "
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مواصفات بیض المائدة

صادرات شركة صادق للدواجن
 من المواد الغذائیة

ًتعتبر دولة باكســـــــــــــتان بلًدا زراعیا وتتمیز بإنتاج 
محاصـیل زراعیة متنوعة، وتتمكن مجموعة شـركات 
الصـــــادق من تورید العدید من المحاصیل مثل البقول 
والخضـــــــــراوات والمنتجات الزراعیة االستھالكیة 

األخرى بحسب الطلب.
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+92 51 4927501-13 (13 Lines), 
UAN: +92 51 111 505050

مباشر:4927537 51 92+
 فاكس:4927526 / 4927520 51 92+

جوال رقم: 5008140 321 92+
exports@sadiqpoultry.com

www.sadiqpoultry.com :الموقع االلكتروني

قسم الصادرات والتسویق

48-C,
القمر الصناعي تشاندي تشوك، 
مري الطریق، روالبندي باكستان-٤٦٣٠٠

شركة صادق للدواجن "المحدودة"
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