
النوعية اللحوم  لتجارة  الطيب 



النوعية اللحوم  لتجارة  الطيب 
المحدودة بوراو  الطيب  رشكة  مسلخ 

اللحوم لمعالجة  المحدودة  الطيب 



1

النوعية اللحوم  لتجارة  الطيب 

والتحديث  التصنيـــع  فـــي  رؤيتنـــا  تتمثـــل 
واللحوم. الموايش  تربية  مجايل  في 

االفريقـــي  القـــرن  لكـــون  ونظـــرُا 
الجغرافيـــة  الصومـــال  ومنطقـــة 
قرون،  منذ  الحيوانيـــة  الـــروة  مصدر 
معززين  بصمتنـــا  دائرة  نوســـع  فإننا 
والخـــرة  المعرفـــة  مـــن  بعقـــود 
الطيب  الصناعيـــة. يقع مقر رشكـــة 
 - كوااللمبور  فـــي  اللحـــوم  لتجارة 
متخصصة  رشكـــة  وهـــي  مالزييـــا. 
فـــي تجـــارة اللحـــوم من تشـــغيل 
مرافـــق  إىل  المســـالخ  وادارة 
االســـواق  إىل  والتصديـــر  التصنيـــع 

الدولية.
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هي   تغطيتنا  مناطق 
يقيا وإفر األوسط  الرشق 

االنتاجية تتتتتتت تتتتتتتت تتتتت تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت القدرة  السعة،  المبىن،  الموقع، 

الصومال أرض  جمهورية 

الصومال أرض 

فعلية  كدولة  دوليًا  بها  ومعرتف  جانبها  من  ذاتيًا  معلنة  مستقلة  دولة  هي 
من  وإثيوبيا  الغربي  الشمال  من  جيبوتي  يحدها  االفريقي،  القرن  في  تقع 
يتكون من  الحدود  تبقى من  الرشق. وما  والصومال من  والغرب  الجنوب 

الشمال. في  عدن  خليج 

الريطانية  الصومال  أرض  لمحمية  الخلف  الدولة  نفسها  الصومال  أرض  تعتب 
لفرتة  المستقلة  الصومال  أرض  دولة  شكل  في  اتحدت  واليت  السابقة، 
الوصاية  اقليم  مع   1960 يوليو   1 في  مقرر  هو  حسبما  متحدة  وجزية، 

الصومال. جمهورية  لتشكيل  السابق  االيطايل  )الصومال  الصومايل 
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بوارو الطيب  رشكة  مسلخ 
15,000 مرت مربع المساحة   •

1,500 مرت مربع المسلخ   •
• ذبح 1,000 رأس من الضأن والماعز في كل مناوبة
• ذبح 100 رأس من األبقار والجمال في كل مناوبة

10,0000 طن سنويًا • سهة اإلنتاج 

اللحوم لمعالجة  الطيب 
500,000 مرت مربع المساحة   •

المجهزة التريد  2,000 مرت مربع من مخازن  • مساحة 
حاوية  50 لحوايل  تتسع  تخزينية  مساحة   •

1,000 حاوية سنويا • معدل دوران 

االنتاج مرافق 

االنتاجية القدرة  السعة،  المبىن،  الموقع، 
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عة مجمو
لعمر ا

الدرجة معدل
الوزن

مالحظات
الجودة

3.5 to 5y Grade 1 25-20kg جدا جيد 
2 to 3.5y Grade 2 22-18kg ز ممتا
1.5 to 2y Grade 3 18-12kg الجودة عالية 

8m to 14m Grade 4 12-8kg الجودة عالية 

عة مجمو
لعمر ا

الدرجة معدل
الوزن

مالحظات
الجودة

6 to 8y Grade 1 250-200kg جدا جيد 
5 to 7y Grade 2 175-150kg ز ممتا
5 to 6y Grade 3 150-125kg الجودة عالية 
3 to 5y Grade 4 125-100kg الجودة عالية 

عة مجمو
لعمر ا

الدرجة معدل
الوزن

مالحظات
الجودة

10 to 12y Grade 1 300kg - upwards جدا جيد 
8 to 10y Grade 2 250kg - 300kg ز ممتا
6 to 8y Grade 3 150kg - 250kg الجودة عالية 
3 to 5y Grade 4 100kg - 150kg الجودة عالية 

المنتجات:
الماشية

والماعز الخروف 

ر األبقـــــا

لجمــل ا
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والماعز الضأن 

الصومايل والماعز  الرأس األسود  الرببراوي ذو  الخروف 
األفريقي القرن  المصدر: 

تفضياًل  األكر  الصومايل  والماعز  األسود  الرأس  ذو  الربراوي  الخروف  يعد 
بالجودة  لحومها  به  تتمزي  لما  نظرًا  المنطقة  في  الماشية  أنواع  من 

أنحاء  األشهى طعمًا في جميع  يعتران  تضاهى كما  اليت ال  والطراوة 
لمنطقة ا

أو مقطعًا طازجًا أو مجمدًا  يكون مردًا 
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والعجل البقر 

األبقار متوسطة  نوع من  أفريقي وهي  بوران من أصل رشق  أبقار  تنحدر 
مربوا  عرفها  وقد  الظيب.  والبين  الرمادي  بني  ألوانها  وتتناسق  الحجم، 

خصوبتها  حيث  من  الحيوانات  أنواع  أفضل  من  أنها  عىل  القدامى  الماشية 
في  البقاء  عىل  وقدرتها  الممتاز  ومزاجها  القوية  األمومة  عىل  وقدرتها 

القاسية. الظروف  ظل 

 800 ترتفع  اليت  الطبيعية  والمراعي  األعشاب  طريق  عن  الذكور  تغذية  تتم 
أجود  المبكر  تنتج مع نضوجها  الذكور  . وهذه  البحر  مرت عن مستوى سطح 

لمنطقة  والمورد  المصدر  المنطقة  هذه  كانت  وقد  وأطيبها.  اللحوم  أنواع 
طويل. زمن  منذ  بأكملها  وأفريقيا  األوسط  الرشق 

أو مقطعًا طازجًا أو مجمدًا  يكون مردًا 
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لجــمــــل ا

camelus واليت  الحوافر متساوية األصابع في جنس  الجمل من ذوات 
تم  “الحدبات”. وقد  باسم  تعرف  رواسب دهنية ممزية  تحمل عىل ظهرها 

)الحليب  الغذاء  توفر  فإنها  طويل،وكماشية  زمن  منذ  الجمال  تدجني 
)األلياف(. والمنسوجات  واللحوم( 

منذ  لحمه  يؤكل  السنام  وحيد  الجمل  بإسم  أيًضا  المعروف  العربي  الجمل 
في  المآدب  في  متاح  كطبق  القدماء  اليونانيون  الكتاب  سجله  وقد  قرون. 

نطاق  اإلبل عىل  لحم  يستهلك  يكون محمًصا.  ما  القديمة. وعادة  بالد فارس 
إفريقيا والرشق  األفريقي وشمال رشق  القرن  أنحاء  واسع في جميع 

األوسط. وتزداد شعبيته في الرشق األوسط وأوروبا.
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شاسعة  خرضاء  مساحات  من  هللا  حباها  وما  الطبيعية  المناظر  تعتر 
بطبيعته  يعتر  والذي  الماشية  لغذاء  طبيعًيا  مصدًرا  وشجريات  ونباتات، 

.100% عضويًا 

ي عـضـــو
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المؤهالت 
والشهادات

اإلسالم  أباحها  اليت  الرشعية  الطريقية  أنه  الحالل عىل  الذبح  يعرف 
تناول  للناس  يحل  بموجبها  واليت  األجيال  عر  وتوارثها  تطبيقها  وتم 

الماشية. لحوم 
والسالمة  الجودة  للحوم حاصلة عىل شهادات  الطيب  إن رشكة 

المعرتف بها دوليا للذبح الحالل - HACCP - GVP - و FSS22000 من 
وزارة  من  الصحة  شهادة  والمقاييس،  للمواصفات  اإلمارات  هيئة 

الصومال. أرض   - الحيوانية  الروة 

شحنة: كل  مع  لكم  نضمن 
• ذبح حالل.

• خلو من األمراض.
صحية. شهادة   •

المنشأ. شهادة   •
.HACCP •
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رشكائنا مع 
الصناعة في 
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التسجيل  شهادات 
واالعتماد
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الدكتور الداتو 
رضوان تينكو 

بن  يز  عز الداتو 
مصطفى

عبدالرزاق  سعادة 
محمود محمد 

محمد  الداتو 
جعفر حسيب 

خيوم  الرشي 
عرفان رساف

الرشكة رئيس 

العام المدير 

التنفيذي المدير 

المايل  المدير 
للمجوعة والعمليات 

المبيعات  مدير 
والتسويق

اإلدارة مجلس 
اإلدارة يق  وفر
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Tayyib Quality Meat SDN BHD (828433-D)
No.23-1, Jalan Setiawangsa 9, Taman 
Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur Malaysia
Tel: +603-4260 3867   Fax: +603-4260 4694

TAYYIB BURAO ABATTOIR LIMITED (TBA)
Warshada Hilibka Xoolaha
October area, Burao
Republic of Somaliland

TAYYIB QUALITY MEAT 
SOMALILAND LIMITED (TBA)
Warshada Hilibka Xoolaha
Koosaar, Burao
Republic of Somaliland


