


The production of environmentally friendly poultry products under the URUSSA brand combines many years of expertise, advanced technologies, 
and a unique system of quality and safety control at all stages.

تجمع عملية تصنيع منتجات لحوم الدواجن الصديقة للبيئة المعروفة باسم العالمة التجارية URUSSA بين سنوات الخبرة الطويلة والتقنيات المتقدمة 
ونظام ال مثيل له لمراقبة الجودة والسالمة في جميع مراحل اإلنتاج.

URUSSA stands for high-quality food products from Russia for consumers who choose the best.

URUSSA  - منتجات غذائية عالية الجودة ُمصنعة في روسيا خصيًصا للمستهلكين الذين يختارون األفضل.

Resource Agribusiness Group is the leader among Russian poultry meat exporters. Following the results of 2021, the volume of poultry meat 
production amounted to 808,000 tons, live weight.

تعد مجموعة الشركات الزراعية "ريسورس" رائدةً بين المصدرين الروس لمنتجات لحوم الدواجن. وبلغ حجم إنتاج لحوم الدواجن بنهاية 
عام 2021 ما مقداره 808 ألف طن من الوزن الحي.

The strategy of Resource Agribusiness Group is based on the concept of sustainable development. The Company operates in strict compliance with 
the law, observes the rules of fair competition, and applies environmentally friendly technologies preserving the environment for future generations.

تقوم االستراتيجية التي تستند إليها مجموعة الشركات الزراعية "ريسورس" على مفهوم التنمية المستدامة. وتزاول الشركة أنشطتها حصريًا وفقًا 
ألحكام القانون، وتلتزم بقواعد المنافسة العادلة وتطبق في عملها تقنيات صديقة للبيئة تحافظ عليها لألجيال القادمة.
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WHOLE CHICKEN 
AND SHAWARMA

4

دجاج كامل و 
"شاورما"
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WHOLE CHICKEN
دجاج كامل درجة أولى

0.8 / 0.9 / 1.0 KG/كغ

GOST 31962-2013

WHOLE CHICKEN
دجاج كامل درجة أولى

1.4 / 1.5 KG/كغ

GOST 31962-2013

BONELESS CHICKEN «SHAWARMA»
دجاج بدون عظم "شاورما"

TU 10.13.14-001-81038313-2019

Carbohydrate
كربوهيدرات

0 g / 0غ

Fat
دهون

14 g / 14غ

Protein
بروتين

16 g / 16غPolybag
كيس

Frozen products (IWP)
 منتج مجمد 

)قطع مغلفة فردياً(

Halal
حالل

800 kJ / 190 kcal
800 كيلو جول/190 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.8-1.0 kg
с1.0-0.8 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

0 g / 0غ

Fat
دهون

14 g / 14غ

Protein
بروتين

16 g / 16غPolybag
كيس

Frozen products (IWP)
 منتج مجمد 

)قطع مغلفة فردياً(

Halal
حالل

800 kJ / 190 kcal
800 كيلو جول/190 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

1.1-1.3 kg
с1.3-1.1 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

0 g / 0غ

Fat
دهون

14 g / 14غ

Protein
بروتين

16 g / 16غPolybag
كيس

Frozen products (IWP)
 منتج مجمد 

)قطع مغلفة فردياً(

Halal
حالل

800 kJ / 190 kcal
800 كيلو جول/190 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

1.5-1.4 kg
с1.5-1.4 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

0 g / 0غ

Fat
دهون

14 g / 14غ

Protein
بروتين

16 g / 16غPolybag
كيس

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

800 kJ / 190 kcal
800 كيلو جول/190 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

WHOLE CHICKEN
دجاج كامل درجة أولى

1.1  / 1.2 / 1.3  KG/كغ

GOST 31962-2013
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CHICKEN PARTS
أجزاء الدجاج
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CHICKEN BREAST FILLET 
صدور دجاج فيليه 

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN BREAST FILLET 
صدور دجاج فيليه 

TU 10.13.14-001-81038313-2019

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

5 g / 5غ

Protein
بروتين

21 g / 21غPolybag
كيس

Frozen products (IQF)
)IQF( منتج مجمد

Halal
حالل

540 kJ / 130 kcal
540 كيلو جول/130 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

5 g / 5غ

Protein
بروتين

21 g / 21غPolybag
كيس

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

540 kJ / 130 kcal
540 كيلو جول/130 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 
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BREAST FILLET / صدور دجاج فيله

WING / أجنحة دجاج

DRUMSTICK / سيقان دجاج

THIGH / أفخاذ دجاج كاملة

WHOLE CHICKEN / دجاج كامل درجة أولى

BREAST / صدر دجاج

LEG QUARTER / ربع الساق

CHICKEN CUTTING / قطع الدجاج
 



CHICKEN DRUMSTICK 
سيقان دجاج 

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN BREAST FILLET 
صدور دجاج فيليه 

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN 2 JOINT WING (WITHOUT TIP)
أجنحة الدجاج كوع وكتف  

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN DRUMSTICK 
سيقان دجاج 

TU 10.13.14-001-81038313-2019

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

5 g / 5غ

Protein
بروتين

21 g / 21غTray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

540 kJ / 130 kcal
540 كيلو جول/130 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.9 kg
с0.9 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

7 g / 7غ

Protein
بروتين

17 g / 17غPolybag
كيس

Frozen products (IQF)
)IQF( منتج مجمد

Halal
حالل

550 kJ / 130 kcal
550 كيلو جول/130 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

7 g / 7غ

Protein
بروتين

18 g / 18غPolybag
كيس

Frozen products (IQF)
)IQF( منتج مجمد

Halal
حالل

560 kJ / 140 kcal
560 كيلو جول/140 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

Tray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

560 kJ / 140 kcal
560 كيلو جول/140 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.9 kg
с0.9 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

7 g / 7غ

Protein
بروتين

18 g / 18غ
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CHICKEN THIGH MEAT (BONELESS, SKINLESS)
أفخاذ دجاج )الجزء األعلى بدون عظم وجلد(

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN WING
أجنحة دجاج 

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN THIGH MEAT (BONELESS, SKIN ON) 
 أفخاذ دجاج )الجزء األعلى بدون عظم  مع جلد(

 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN THIGH MEAT (BONELESS, SKINLESS) 
 أفخاذ دجاج )الجزء األعلى بدون عظم وجلد(

TU 10.13.14-001-81038313-2019

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

13 g / 13غ

Protein
بروتين

19 g / 19غPolybag
كيس

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

810 kJ / 190 kcal
810 كيلو جول/190 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

6 g / 6غ

Protein
بروتين

25 g / 25غPolybag
كيس

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

640 kJ / 150 kcal
640 كيلو جول/150 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

Tray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

640 kJ / 150 kcal
640 كيلو جول/150 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.9 kg
с0.9 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

6 g / 6غ

Protein
بروتين

25 g / 25غ

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

10 g / 10غ

Protein
بروتين

17 g / 17غTray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

660 kJ / 160 kcal
660 كيلو جول/160 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.9 kg
с0.9 كغ 
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CHICKEN LEG (BONELESS, SKINLESS)
أرجل دجاج )بدون عظم و بدون جلد(

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN THIGH MEAT (BONELESS, SKIN ON) 
  أفخاذ دجاج )الجزء األعلى بدون عظم  مع جلد(

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN THIGH 
أفخاذ الدجاج الكاملة 

TU 10.13.14-001-81038313-2019

CHICKEN LEG  (BONELESS, SKIN ON)
 أرجل دجاج )بدون عظم مع جلد(

TU 10.13.14-001-81038313-2019

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

8 g / 8غ

Protein
بروتين

17 g / 17غTray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

590 kJ / 140 kcal
590 كيلو جول/140 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.9 kg
с0.9 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

7 g / 7غ

Protein
بروتين

23 g / 23غPolybag
كيس

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

650 kJ / 160 kcal
650 كيلو جول/160 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

Polybag
كيس

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

520 kJ / 130 kcal
520 كيلو جول/130 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

2.5 kg
с2.5 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

5 g / 5غ

Protein
بروتين

20 g / 20غ

Carbohydrate
كربوهيدرات

1 g / 1غ

Fat
دهون

13 g / 13غ

Protein
بروتين

19 g / 19غTray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

810 kJ / 190 kcal
810 كيلو جول/190 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.9 kg
с0.9 كغ 
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CHICKEN OFFALS
أحشاء دجاج
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CHICKEN GIZZARDS
قوانص دجاج

GOST 31657-2012

CHICKEN LIVER 
كبدة دجاج 
GOST 31657-2012

Carbohydrate
كربوهيدرات

0 g / 0غ

Fat
دهون

10 g / 10غ

Protein
بروتين

18 g / 18غTray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

680 kJ / 160 kcal
680 كيلو جول/160 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.45 kg
с0.45 كغ 

Carbohydrate
كربوهيدرات

0 g / 0غ

Fat
دهون

7 g / 7غ

Protein
بروتين

20 g / 20غTray
صحن

Frozen products (BQF)
)BQF( منتج مجمد

Halal
حالل

600 kJ / 140 kcal
600 كيلو جول/140 

كيلو كالوري

-18 °C, 12 months
  12 شهر،

 -18 درجة مئوية

0.45 kg
с0.45 كغ 

URUSSA IS A BUYING CHOICE IN 60 COUNTRIES 
URUSSA هو خيار شراء في 60 دولة

• AZERBAIJAN / أذربيجان

• ARMENIA / أرمينيا

• BAHRAIN / البحرين

• GEORGIA / جورجيا

• KAZAKHSTAN / كازاخستان

• QATAR / قطر

• CHINA / الصين

• MONGOLIA / منغوليا

• UNITED ARAB EMIRATES / 
اإلمارات العربية المتحدة 

• RUSSIA / روسيا

• SAUDI ARABIA / المملكة العربية السعودية

• SERBIA / صربيا

• TADJIKISTAN / تادجيستان

• UZBEKISTAN / أوزبكستان
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MEANING IN THE CATALOG   
    تشير الرموز في الكتالوج إلى ما يلي:

Package /

Product weight /

Frozen product /

Halal /

Shelf life and storage conditions /

Nutrition and energy value /

حزم

الوزن المتوسط

منتج مجمد

حالل

مدة وشروط التخزين

الطاقة والسعرات الحرارية
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BOLSHOY SAVVINSKIY LANE 11
MOSCOW, RUSSIA, 119435

+7 (495) 741-70-21
VED@GAP-RS.RU
WWW.GAPRESURS.RU

119435، روسيا االتحادية، مدينة موسكو، 
شارع بولشوي سافينسكي، بناء 11


