
 

 

  
 
 
  
  

  نبذة عن الشركة 

وفقاً    ١٩٨٣أول أبريل عام  فيتأسست  –شركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية  
األعمال  من رجالم وذلك وبفضل جهود مجموعة مخلصة  ١٩٨١لسنة   ١٥٩للقانون 

  المصريين  

التسمين عمر   وكتاكيتوتعمل في مجال الثروة الداجنة حيث تتخصص في إنتاج بيض التفريخ 
للمستهلك أو يوم وتقوم بنقلها وتسليمها الى مزارع التسمين التي تتولى تربيتها وبيعها 

  المجازر.

محطات لألمهات في مناطق متفرقة بجمهورية مصر العربية   ٦وفى سبيل ذلك تمتلك الشركة 
حيث يتم في هذه المحطات استقبال كتاكيت األمهات عمر يوم وتربيتها في مزارع مجهزة  

دأ إنتاج  فترة التربية حيث يتم خلط الديوك مع اإلناث ويب وهيأسبوع  ٢٥لتربية األمهات لمدة  
أسبوعا حيث تنتج األنثى خالل هذه المدة  ٤٤بيض التفريخ المخصب طوال مدة اإلنتاج البالغة 

  بيضة. ١٥٠حوالي 

  

  المنتج: معلومات عن 

  مواصفات المنتج (بيض المخصب)

  جرام ٦٨جرام الى  ٥٨من  الوزن:

  ٤٨ايفيان  –كب   -اربورايكرز الساللة:نوع 

  بيض واالحمر هجين بين األ البيضة:لون 

  جيدة كلسية  القشرة:جودة 

  ظاهر) والطرف المدبب  العريضة  (القمةبيضاوي محددة الطرفين  البيضة:شكل 

  متوسطة الحجم حسب القياسي الخاص بالساللة  البيضة:حجم 

  خالية من أي بقايا دموية او اخراجية  الخارجي: البيضةمظهر 

  
  
  
  
  

  شركة المنصورة للدواجن
 ش.م.م



 

 

  
  

  الشركة: عنوان 
 ٤٩القطعة  B3مدينة العاشر من رمضان المنطقة 

 –  ٤٥٠٠٧١٨ –  ٤٥٠٠٧١٧ - ٤٥٠٠٥١١(  - ٠٥٠  ٢٣١١١٢٧رقم التليفون 
 ٠٥٥  )٤٥٠٠٠٤٥فاكس 
  الفروع:عنوان 

 بيان محطات األمهات المملوكة للشركة 
  

  بلبيس:  ٦محطة 
  متر ١٣٠٠عنابر ومساحة كل مبنى حوالي  ٨ وبهاأفدنه  ١٠المحطة مقامة على 

مسطح خرسانة مسلحة + مبنى سكنى + مكاتب + مخازن من الخرسانة المسلحة  
  طاقتها.بكامل  وتعمل  والتجهيزاتوالمحطة كاملة المعدات 

  
  رمضان:العاشر من  ٧محطة 

متر مربع   ٩٦٠عنبر كل عنبر بمساحة  ١٢ وبهافدان  ١٣المحطة مقامة على مساحة  
سانة + مبنى عزل + مخازن مسلحة +حجرة من الخرسانة المسلحة + مبنى سكنى خر

متر  ٤٠مولد ومسورة بالكامل بالطوب األبيض واألسمنت + صهاريج مياه بسعة 
من   قريبة ٣٠للمجاورة مقابله رمضان بداخل العاشر من   والمحطةمربع مياه عالي 

مل  بكا  وتعمل والتجهيزاتكاملة المعدات  والمحطةطريق مصر إسماعيلية الصحراوي 
  طاقتها.

 4498203-055 التليفون:رقم 
  

  : ٥٧النوبارية الكيلو  ٨محطة 
عنابر من الخرسانة المسلحة مساحة كل  ١٠فدان بها  ١٢المحطة مقامة على مساحة  

متر   ١٢٠مبنى سكني خرساني بمسطح المبنى حوالي  ٢متر مربع +عدد   ٩٦٠عنبر 
+ مطبخ + حمامات + مسجد)  األمن (حجرةمتر   ١٥٠مربع +مخازن مسلحة بمساحة 

وعالي ومسورة بالكامل  ٣متر  ٤٠الخرسانة المسلحة + خزان مياه  مبنية من
  طاقتها.بكامل  وتعمل  والتجهيزاتوالمحطة كاملة المعدات 

  
  : ٥٧النوبارية الكيلو  ٩محطة 

عنابر من الخرسانة المسلحة مساحة كل  ١٠فدان بها  ١٢المحطة مقامة على مساحة  
)  ٨متر (نفس المباني واإلنشاءات وخزان المياه الموجودة بمحطة (  ٩٦٠عنبر 

بكامل  وتعمل والتجهيزاتومسورة بالطوب األبيض واألسمنت والمحطة كاملة المعدات 
  طاقتها.

  
  : ٥٧النوبارية الكيلو  ١٠محطة 

عنابر من الخرسانة المسلحة مساحة  ١٠فدان بها ١١٫٥المحطة مقامة على مساحة  
متر   ١٢٠مبنى سكنى خرساني بمسطح المبنى  ٢متر مربع بها عدد   ٩٦٠كل عنبر  

متر تقريباً + حجرة للمولد + حجرة للمحول   ٢٠٠تقريباً + مخزن مسلح بمسطح 



 

 

ني مسلحة + صهاريج مياه على +مسجد + مطبخ ودورات مياه وحجرة أمن كلها مبا
المحطة مسورة بالكامل بالطوب األبيض والمحطة كاملة  مياه،متر مكعب    ٤٠ سعة

    تها.طاقبكامل  وتعمل  والتجهيزاتالمعدات 
  ٥٧النوبارية الكيلو  ١١محطة 

عنابر من الخرسانة المسلحة مساحة  ١٠فدان بها ١١٫٥المحطة مقامة على مساحة  
متر   ١٢٠المبنى  خرساني بمسطحمبنى سكنى  ٢مربع بها عدد  متر  ٩٦٠كل عنبر  
حجرة للمولد + حجرة للمحول +مسجد + حجرة أمن ومطبخ ودورات مياه  تقريباً +

متر مربع باإلضافة لمبنى سكنى وإداري  ٢٠٠كلها مباني خرسانية مسلحة بمسطح 
لمحطة كاملة المعدات متر مربع مبنى بالخرسانة المسلحة وا  ١٨٠تقريباً  جديد بمسطح
  طاقتها.بكامل  وتعمل والتجهيزات

 
  بوك:الفيس 

https://www.facebook.com/mansoura.poultry.S.A.E  
  

Website 
https://mpcopoultry.com / 

  
  

  
  
  
  
  
 


