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نشرة إخبارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (الفيزا)
كلمة العدد

أنهى قطاع الدواجن باملغرب سنة  2009بحصيلة إيجابية
تتمثل في التنفيذ الفعلي لعقدة البرنامج املوقعة بني احلكومة
والفيدرالية في إطار مخطط «املغرب األخضر» ،ويتجلى ذلك
في االجنازات املتعلقة بتطبيق القانون  99-49حيث ارتفع عدد
الضيعات املرخصة ومت توقيع  3اتفاقيات تهدف إلى متويل إنشاء
أو تأهيل ضيعات التربية وتشجيع استهالك منتجات الدواجن
وانطالق برامج البحث والتنمية حلل بعض املشاكل التي تخص
القطاع.
من جهة أخرى ،تقرر خفض الرسوم اجلمركية املطبقة على
استيراد الذرة من  %17,5إلى  %10سنة  2010و  %2,5سنة
.2011
وفي إطار إصالح نظام اإلعانات املمنوحة من صندوق التنمية
الفالحية ،تقرر وألول مرة منح مربيي الدواجن إعانة تصل إلى
 %30عند اقتنائهم ملعدات البادكولني أو نظام الرش لتبريد
ضيعات الدواجن.
لكن وبالرغم من ذلك ،يجب بدل املزيد من اجملهودات لتطبيق
القوانني اجلاري بها العمل خاصة في ما يتعلق بنقل الدواجن احلية
وتوزيع وحتضير حلوم الدواجن .وتبقى ثقة مهنيو القطاع كبيرة في
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية للسهر
على حتسني الوضعية الراهنة وكسب ثقة املستهلك ونتمنى
أن يحقق القطاع خالل  2010طفرة نوعية على مستوى جميع
مكوناته.

مستجدات

ص 18

ظرفية القطاع

ص 17

ملف تقني

ص 16

جناح املرحلة األولى في تربية الكتاكيت “دمياراج“

حوار

ص 13

جمعية منتجي الكتاكيت باملغرب تتحرى األسواق اخلارجية

حتت اجملهر

ص 12

 ،2010سنة أمل بالنسبة لقطاع الدواجن

مذكرة

ص 11

FISA, 123-125 Bd Emile Zola 20310 - Casablanca Tél. : 05 22 31 12 49 & 05 22 54 24 88/89 - Fax : 05 22 44 22 76 & 05 22 44 46 34 - Email : fisvva@menara.ma

ظرفية القطاع
انخفاض أسعار منتجات الدواجن
شهد معدل األثمان بالضيعة ملنتجات الدواجن خالل الفصل الرابع
من عام  2009انخفاضا ملحوظا مقارنة مع الفصل الثالث من
نفس العام:حيث انخفض سعر الدجاج من صنف اللحم إلى
 9دراهم للكيلو أي بنسبة  26في املائة وإلى  15درهم للكيلو
بالنسبة للديك الرومي أي بنسبة  14في املائة و 0,61درهم
للبيضة أي بنسبة  13في املائة.ويرجع هذا الركوض إلى االنخفاض
الذي يشهده الطلب على منتجات الدواجن مبوسم الدخول املدرسي
وخالل مناسبة عيد األضحى.

دورة تكوينية لفائدة أطر وتقنيني بقطاع الدواجن
انخرطت سلسلة
إنتاج الكتاكيت في
التأهيل
دينامية
الصحي للمحاضن
أمهات
وتربية
الكتاكيت بحيث
اجلمعية
بادرت
ملنتجي
الوطنية
الكتاكيت باملغرب
بتنظيم دورة تكوينية لفائدة أطر احملاضن قام بتنشيطها األستاذ
بوزوبع خالد والدكتور عبد الرزاق الزوالي  :إذ أجريا ثالث حصص
تكوينية بشهر دجنبر حول “سلمونيل الدواجن“.
وفي هذا اإلطار تطمح اجلمعية إلى وضع مدونة لضبط أفضل طرق
إنتاج الكتاكيت باملغرب من خالل تنفيذ منهجية اجلودة اعتمادا
على مبادئ حتليل نقط اخلطر.
وموازاة مع ذلك ،عقدت جمعية مصنعي األعالف املركبة ،بتعاون مع
املكتب األمريكي للحبوب ومعهد التكوين في املطاحن الصناعية
دورة تكوينية حول “منهجية مراقبة امليكوتكسني“ لفائدة
مسؤولي اجلودة وتقني اخملتبرات التابعة ملعامل األعالف املركبة.
ويندرج هذا النشاط في إطار اجملهودات املبذولة الرامية إلى حتديد
جودة املدخالت لضمان جودة األعالف املركبة.

الدورة الثانية عشرة ملؤمتر اجلمعية العاملية ألمراض
الدواجن
شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن واجلمعيات اخلمسة
املنخرطة حتت لوائها في الدورة الثانية عشرة للمؤمتر العاملي
ألمراض الدواجن الذي نظمته اجلمعية املغربية ألمراض الدواجن
(.)AMPA
وشكل هذا امللتقى الذي هو مبثابة تبادل اخلبرات التقنية
والعلمية،مناسبة خملتلف الفاعلني املغاربة في قطاع الدواجن
للتواصل مع نظراءهم األجانب املنحدرين من أكثر من  80دولة وذلك
حول اجلوانب الصحية والبيطرية وتنمية تربية الدواجن بالعالم.
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نقل حمولة احلبوب  :امللف أمام مجلس املنافسة
أثارت مسألة تسيير حمولة البواخر من احلبوب على مستوى ميناء
ً
نقاشا حادا ً بعد تنفيذ الوكالة الوطنية للموانئ
الدار البيضاء
لقرارها الصادر بتاريخ فاحت أكتوبر  2009واملتعلق باإلفراغ اإلجباري
جلميع احلموالت بصوامع امليناء ومنع أي إنزال على رصيف ميناء ما
عدا البواخر ذات احلمولة اخملتلطة.
واعتبارا من فاحت يناير  ،2010قامت صوامع امليناء بتفعيل الزيادة
في تعريفة اإلفراغ واخلزن.
دخول هذا القرار حيز التنفيذ أسفر على مدة انتظار أطول بالنسبة
للبواخر وإلى زيادة  60في املائة من تكاليف امليناء.
هذه الوضعية سيكون لها تأثير مباشر على سعر األعالف املركبة
(  4 +سنتيمات للكيلو الواحد) الذي من شأنه أن يزيد من حدة
وضعية املربيني الذين ال ميكنهم استعادة هذه الكلفة من خالل
أسعار بيع منتجاتهم .
وفي هذا اإلطار استعانت جمعية مصنعي األعالف املركبة –AFAC
 بخدمات محام لتقدمي مشورة قانونية حول شرعية القراراتالتي إتخدتها الوكالة الوطنية للموانئ مبا في ذلك حتديد وتوحيد
التعريفات اجلمركية.
من جهة أخرى راسلت اجلمعية الوصية مجلس املنافسة للتنديد
بتسيير حموالت عبر ميناء الدار البيضاء.

شعار جديد للجمعية الوطنية ملنتجي الكتاكيت
باملغرب
اتخذت اجلمعية الوطنية ملنتجي الكتاكيت باملغرب
شعارا جديدا لها يحمل كتكوت ينبثق من بيضة
ليذكر بقطاع احملاضن ومحاطان مبثلث للداللة
على االستقرار والتقدم في دينامية تنموية.

اجلوالت اجلهوية واإلخبارية لفائدة املربيي
نظمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ( )FISAبتعاون مع
اجلمعية الوطنية حلوم الدواجن ( )APVو مبساندة املكتب األمريكي
للحبوب ،مابني شهر يوليوز وشهر دجنبر ،أيام حتسسية لفائدة
مربيي الدواجن مبختلف مناطق املغرب (فاس ،الراشيدية ،مراكش،
ورزازات ،أكادير ،أسفي ،طنجة ،مكناس ،تازة وبركان) .ساهمت هذه
األيام في استقطاب أزيد من  650مشاركا ما بني مربي وممثلي
اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن وكذا املديريات اجلهوية
للفالحة ( )DRAوالقرض الفالحي املغربي (.)CAM
وقد كانت مناسبة لتسليط الضوء على :
 اخملططات اجلهوية لتطوير قطاع الدواجن املندرجة في إطارمخطط املغرب األخضر.
 شروط احلصول على قرض الدواجن املمنوح من طرف القرضالفالحي املغربي (.)CAM

مستجدات
لتتبع وتقييم التقدم احملرز في تنفيذ مختلف عقود البرامج املوقعة بني التجمعات املهنية واحلكومة في إطار
مخطط «املغرب األخضر» ،مت تنظيم يوم دراسي لهذا الغرض من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري يوم فاحت
دجنبر  2009بالصخيرات.
هذا االجتماع الذي ترأسه السيد الوزير ،كان فرصة لعرض
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الفالحة ملواكبة تطبيق
مختلف عقود البرامج ،وخاصة :
• مشروع إصالح صندوق التنمية الفالحية ومشاريع
استثمارية أخرى قيد الدراسة من طرف وكالة التنمية
الفالحية
• خطط العمل لتنفيذ مختلف عقود البرامج املوقعة
من خالل عقد عدة اجتماعات مع مديرية تنمية سالسل
اإلنتاج مبشاركة مكثفة للمهنيني.
وقد القت هذه املبادرة ترحيب وتقدير جميع مهنيي
القطاع الفالحي نظرا ألنها أتاحت لهم الفرصة للتعليق
على ظروف ومعيقات تنفيذ عقود البرامج املوقعة وكذا
اقتراح بعض التعديالت على خطط العمل .وقد شدد
املهنيني على ضرورة ضمان متويل كافي للتجمعات املهنية
لتمكينها من مواكبة تطبيق مقتضيات عقود البرامج.
وأكدوا طلبهم لإلسراع بإخراج مشروع املرسوم املتعلق
بتمويل للتجمعات املهنية حيز الوجود.
وقد أظهر عرض خطة العمل املتعلقة بعقدة برنامج
تأهيل قطاع الدواجن املوقعة بتاريخ  20ابريل 2008
أن هذه األخيرة قد قطعت أشواطا هامة في تنفيذ
مختلف األنشطة املسطرة وأن االتفاقيات الثالثة
واملتعلقة ب“قرض الدواجن“
املوقعة سنة 2009

وتشجيع استهالك منتجات الدواجن وبرامج
البحث والتنمية هي حاليا في طور التنفيذ.
وقد شدد ممثلو الفيزا على أن حتقيق بعض أهداف
عقدة البرنامج يبقى رهينا بتطبيق شامل للقانون
 49-99ونصوصه التطبيقية ،واملذكرة  5300التي
جتبر املطاعم اجلماعية على اقتناء حلوم الدواجن من
اجملازر الصناعية باإلضافة إلى الدورية التي حتدد شروط
الصحة والنظافة التي يجب أن تتوفر عليها مذابح
الدواجن املوجهة خصيصا لتلبية حاجيات األسر.
وقد أصدرت الفيزا أربعة توصيات منها على اخلصوص :
• اإلسراع بالتوقيع على التعديل رقم  1لعقدة البرنامج
وذلك لتوسيع االستفادة من“قرض الدواجن“ إلى املشاريع
املبتكرة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وحتسني
ظروف التسويق والتحويل وتوزيع منتجات الدواجن.
• جهوية مراكز التكوين في ميدان الدواجن وذلك بالسماح
للفيزا باستعمال مراكز التأهيل التابعة لوزارة الفالحة.
• دعم تصدير الكتاكيت وبيض التفقيس وذلك بجعل
الشحن عامل من عوامل منافسة قطاع الدواجن في
األسواق اخلارجية.
• تخصيص مساحة  500هكتار إلنشاء مزارع لتربية جدد
الكتاكيت.
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ملف تقني

جناح املرحلة األولى في تربية الكتاكيت “دمياراج“
من أجل جناح املرحلة األولى في تربية الكتاكيت يجب
أوال وقبل كل شئ التأكد من أن تربية الكتاكيت تتم في
أفضل الظروف البيئية وتأمني احتياجاتهم الفيزيولوجية.
ومتثل هذه املرحلة أهمية كبيرة في حياة الطيور بحيث
حتدد إنتاجية ومردودية تربية الدواجن.
إذن من الضروري إعطاء أولوية خاصة للمرحلة األولى في
تربية الكتاكيت “دمياراج“.

قبل وصول الكتاكيت  :حتضير احملل
يجب أن يكون محل إيواء الكتاكيت مهيئا مسبقا من أجل
ضمان إقالع جيد ولهذا يجب :
• غسل وتنظيف وتطهير احملل بأكمله وكذا املعدات
والتجهيزات واألنابيب وامللحقات.
• ضمان اإلفراغ الصحي  20يوما على األقل لكسر منو وتطور
املكروبات.
• وضع مبيدات اجلرذان بعيدا من الكتاكيت.
• بناء منطقة اإلقالع أو احللقات الدائرية للتربية ( كرتون) حول
السخانة على ارتفاع قدره  20إلى  60سنتمتر وذلك لكي ال
تبتعد الكتاكيت عن مصدر احلرارة واقتصادا في الطاقة والتنب
وكذا إتخاد كثافة من  40إلى  50كتكوت باملتر املربع (350
إلى  450وحدة بحلقة قطرها  3مترات).
• تسوية الفرشة من التنب املطحون (من  4إلى  5كيلوغرام
باملتر املربع).
• إعداد معدات املرحلة األولى في تربية الكتاكيت (الشرابات
والوكاالت والسخانات) والتحقق من سالمتها وتعديلها عند
إرتفاع مناسب للكتاكيت.
• وضع الشرابات مبكان ال يبعد عن الكتاكيت أكثر من متر
وفي حالة إستعمال نظام الشرابات باملاصات يجب وضعها
وتتبيثها على مستوى عيون الكتاكيت وذلك خالل  24ساعة
األولى.
• وضع الوكاالت قريبة من نقط املياه مبنطقة املرحلة األولى
“دمياراج“.

• الرش مبحلول ضد الفطريات.
• تطهير مرة أخرى عند ما تكون جميع املعدات في مكانها.
• تسخني احملل  48إلى  72ساعة قبل وصول الكتاكيت وذلك
للحصول على درجة احلرارة املطلوبة واملناسبة للكتاكيت.
• ملئ الشرابات باملاء احمللى ( 20غرام في اللتر الواحد من
املاء).
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• توزيع علف املرحلة األولى  3إلى  4ساعات بعد إدخال الكتاكيت
خالل  24األولى ويجب توزيع غالبا كميات قليلة من العلف على
ورق عادي أو كرتون (تلفيف البيض) وذلك لتحفيز غريزة النقر
وملنع الكتاكيت من أكل الفرشة وتسهيل احلصول على العلف.
بعد ذلك يجب سحب الورق أو الكرتون تدريجيا لكي ال تبقى
باحملالت بعد اليوم الثالت إال الوكاالت.
• القيام باختبار احلوصلة واألرجل ثالث ساعات بعد توزيع العلف
وذلك لعينة تتكون من  100وحدة مأخوذة بشكل فردي :
 إذا كانت أغلب الكتاكيت ذات حوصلة فارغة  :هناك خصاصفي املاء والعلف و كتاكيت مجهدة مريضة وخصاص أو إفراط  -إذا كانت أرجل الكتاكيت باردة  :درجة احلرارة غير كافية ومدة
في احلرارة ومعدات غير مالئمة أو غير موزعة بشكل مناسب التسخني غير كافية وأرضية باردة وفراش غير سميك و وجود تيار
أو يصعب الوصول إليها وكثافة كبيرة وإضاءة رديئة...،احلوصلة هوائي...،
املثالية يجب أن تكون مملوءة ودائرية (الصورة أسفله)

يجب توسيع منطقة املرحلة األولى تدريجيا إلى ثلث احملل
بنهاية األسبوع األول والى نصف بتمام األسبوع الثالث
وأخيرا احملل بأكمله بنهاية األسبوع الثالث .وميكن تخفيض
هذه املدد في حالة اإلقالع بالتسخني أو في الصيف`.
التوزيع الصحيح
للكتاكيت حول السخانات

عند استقبال الكتاكيت
• التحقق من عدد الكتاكيت التي مت استقبالها.
• التحقق من جودة الكتكوت والتي حتدد بحيويته ونعومته
وجفافه وزقزقة معتدلة وغياب أعراض تنفسية وسرة ملتئمة
والوزن والتجانس...،
• القيام بالفرز إلزالة الكتاكيت امليتة واملريضة والضعيفة أو
الكتاكيت املشوهة (منقار متقاطع ،سرة غير ملتئمة ،انتفاخ
في البطن ،أرجل مشوهة.)...،
• يجب أخد عينة من  20كتكوت من البضاعة قبل التلقيح
و إرسالها إلى اخملتبر لتحليل اجلودة (الساملونيال ،امليكروبالزما
و أسبريجيليس)  sérologie Gumboroو antibiogramme
لتحديد فعالية املضاد احليوي.
• يجب أن تكون الوكاالت والشرابات ممتلئة قبل إطالق
الكتاكيت باحللقات.
• تلقيح كتاكيت اليوم الواحد بالرش وذلك داخل العلب
الكرتونية للتسليم.
• وضع الكتاكيت بعناية مبنطقة املرحلة األولى (الدمياراج) أو
حلقات التربية.
• زيادة اإلضاءة إلى مستواها القصوى عندما توضع الكتاكيت
بأكملها مبنطقة التربية واحلفاظ على اإلضاءة في  20لوكس
خالل األسبوع األول حتى يتسنى للكتاكيت إيجاد العلف
ومياه الشرب بسهولة.
• مراقبة سلوك وانتشار الكتاكيت مبنطقة التربية .ينبغي
على الكتاكيت أن تنتشر بطريقة موحدة مبنطقة التربية.إذا
كانت الكتاكيت تبتعد من مصدر احلرارة يعني أنها ساخنة
جدا وإذا كانت تتجمع حول مصدر احلرارة يعني أنها باردة وإذا
اجتمعت في مكان واحد هذا يعني أنها تخشى من التيار
الهوائي.
• السماح للكتاكيت بالشرب قبل بداية األكل .وفي حالة
استعمال املاصات يجب خفض ضغط املاء وذلك للسماح
للكتاكيت لكي ترى قطرة املاء العالقة باملاصة.
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حتت اجملهر

 ،2010سنة أمل بالنسبة لقطاع الدواجن

في إطار توجيهات مخطط «املغرب األخضر» وتطبيقا ملقتضيات عقد البرامج لتنمية سالسل اإلنتاج املبرمة بني احلكومة واملهنيني،
ثم التوقيع يوم اخلميس  11دجنبر  2009على  3مراسيم و 11قرار متعلق بإصالح نظام املنح املقدمة في إطار صندوق التنمية
الفالحية.
تهدف مراجعة هذه النصوص إلى املساهمة بفعالية في حتقيق أهداف مخطط « املغرب األخضر» وحتسني فعاليته كأداة لتحفيز
اإلسثتمار.
فيما يخص قطاع الدواجن ،فإنه من املتوقع تقدمي منح في حدود  %30لتجهيز الضيعات بنظام تبريد مالئم مع حتديد سقف 18.000
درهم للوحدة لنظام الرش و 30.000درهم لكل وحدة لنظام البادكولني .و لالستفادة من هذه املنح ،يجب أن تتوفر هذه الضيعات على
إسطبالت مساحتها  500م 2على األقل.
وتنص النصوص أيضا على إعطاء منح خاصة بالتجميع وذلك ملواكبة االستثمار وتثمني املنتوجات الفالحية في اطار مشاريع التجميع.
وقد مت وضع حلول معلوماتية للسماح للشبابيك الوحيدة على مستوى اجلهوي واحمللي لدراسة جميع ملفات طلب اإلعانة بكل حرص
وشفافية.
وقد مت توقيع هذه املراسيم والقرارات من طرف السادة صالح الدين مزوار وعزيز أخنوش بحضور كل من رؤساء الكنفدرالية املغربية
للفالحة وجامعة الغرف الفالحية وكذا الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
ومن جانب أخر وبعد التدخالت العديدة للفيدرالية ،فقد تضمن قانون املالية  2010معطيات جديدة تخص قطاع تربية الدواجن خاصة
منها على اخلصوص:

-1تخفيض الرسوم اجلمركية املطبقة على استراد الذرة :

انخفاض الرسوم اجلمركية املطبقة على الذرة املستوردة من جميع املصادر ما عدا الواليات املتحدة األمريكية وذلك من  %17,5إلى :
•  %10اعتبارا من فاحت يناير 2010
•  %2,5اعتبارا من فاحت يناير 2011

 -2خفض الرسوم اجلمركية على املواد األولية التالية:
املادة

الترميز

رسوم االستيراد 2009

رسوم االستيراد 2010

البازالء الكلئية

07 13 10 91 00

49%

2,5%

كلينت القمح

11 09 00 00 90

49%

2,5%

بذرة القطن

12 07 20 90 00

142%

2,5%

مخلفات صناعة النشا وبقايا مماثلة

23 03 10 00 00

32,5%

2,5%

من 10 00 00 05 23
إلى 00 00 20 06 23
من 11 00 41 06 23
إلى 00 00 60 06 23

25%

2,5%

25%

2,5%

60%

2,5%

كسب( الفول السوداني والقطن والكتان)
كسب الكولزا جوز الهند،
بقايا الذرة

23 06 70 00 00

سيمكن انخفاض هذه الرسوم مهني القطاع من اإلستفاذة من الفرص املتاحة في األسواق العاملية لتحسني القدرة التنافسية
للقطاع والوفاء في أحسن الظروف بالتزامهم في إطار عقدة البرنامج املوقعة مع احلكومة في أبريل  2008لتطوير قطاع الدواجن في
مجال االستثمار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة اإلنتاج لتلبية احلاجيات املتزايدة للبالد من منتجات الدواجن.
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حوار

جمعية منتجي الكتاكيت باملغرب تتحرى األسواق اخلارجية

شهد قطاع إنتاج الكتاكيت باملغرب منوا مطردا خالل العقدين
املاضيني بفضل االعتماد على مخزون وراثي هام واستعمال
تكنولوجيا جديدة في مجال احلضانة والتفقيس وحتسن
إنتاجية أمهات الكتاكيت ،فقد استطاع هذا القطاع أن
يلبي على نطاق واسع حاجيات البالد سواء من حيث الكم أو

الكيف .يتجه اهتمامه اليوم نحو إفريقيا لتصدير فائض إنتاج
الفلوس أو بيض التفقيس ،ومن هنا جاءت فكرة املشاركة في
القافلة املغربية لتشجيع الصادرات نحو إفريقيا .للمزيد من
التفاصيل ،تفضل الدكتور إبراهيم عاصمي ،رئيس اجلمعية
الوطنية ملنتجي الكتاكيت باملغرب ،باإلجابة عن أسئلتنا:
 6,5مليون وحدة أسبوعيا ،إذن فنحن نتوفر على فائض يقدر بحوالي 3,5
أو  4مليون وحدة ميكننا تصديرها مع ضمان تزويد عادي ومنتظم للسوق
الداخلية.
لقد شاركنا في القافلة املغريبة لتشجيع الصادرات التي متت ما بني 13
و 19دجنبر  2009في كل من السنغال ومالي وساحل العاج .ومتثلت
أهدافنا في تشجيع الصادرات املغربية ،ومعرفة مدى تطور تربية الدواجن
في البلدان التي زرناها  ،وحتديد األسواق احملتملة في إفريقيا ،وإبرام شراكات
متعددة كفيلة بضمان أسواق دائمة وبخلق فروع محلية....
وتشكل هذه الدول سوق حقيقية بالنسبة لتربية الدواجن في املغرب
فهي تتوفر على فرص منو جد مهمة لكون الدجاج الذي كان من املفروض
أن يكون في متناول املستهلك يعتبر كمنتوج باهض الثمن بالنظر لسعره
الذي يزيد عن أسعار اللحوم احلمراء بأكثر .40 %

الدكتور إبراهيم عاصمي

رئيس اجلمعية الوطنية ملنتجي الكتكوت باملغرب

هل ميكنكم أن تلخصوا لنا حصيلة قطاع إنتاج الكتاكيت قي
املغرب ؟
حقق قطاع إنتاج الكتاكيت في املغرب تطورا كبيرا ،إذ تشمل حاليا
بنيته التحتية على :
•  44محضن إلنتاج الكتاكيت من نوع اللحم
•  4محاضن إلنتاج الكتاكيت من نوع البيض
•  3محاضن إلنتاج كتاكيت الديك الرومي
•  210ضيعة مرخصة لتربية أمهات الكتاكيت
وقد مت استيراد خالل سنة  2009ما يناهز :
•  2,723مليون وحدة من أمهات الكتاكيت من نوع اللحم
•  152.000وحدة من أمهات الكتاكيت من نوع البيض
•  187.000وحدة من أمهات الكتاكيت من نوع الديك الرومي
ويتوفر القطاع على طاقة إنتاجية إجمالية تقدر ب:
•  520مليون وحدة من كتاكيت اليوم الواحد من نوع اللحم ،ينتج
فعليا  320مليون وحدة في سنة.
•  16مليون وحدة من كتاكيت اليوم الواحد من نوع البيض ٍ ينتج فعليا
 13مليون وحدة في السنة
ٍ
الرومي ،ينتج فعليا  4,6مليون
•  6مليون وحدة من كتاكيت الديك
وحدة في السنة
وهو ما يغطي حاجيات الضيعات بنسبة  %100من الفلوس من نوع
اللحم والبيض و 70 %من كتكوت الديك الرومي مع أمل تغطية
 100%من احلاجيات على املدى املتوسط.
ماهي الفرص التي يتيحها مجال التصدير بالنسبة لقطاعكم ؟
يتوفر املغرب على إمكانية كبيرة للتصدير ألن طاقته اإلنتاجية هي 10
مليون كتكوت في األسبوع بينما اليتعدى اإلنتاج الفعلي في أقصى حاالته

13

ما هي املعيقات التي تقف حاجزا عن التصدير ؟
أوال ،يجب أن نكون جد حازمني وأن نوقع على إستراتيجية متكننا من
التموقع في إفريقيا .هذه اإلستراتيجية الميكن أن تتم إال بتكثيف البعثات
إلى إفريقيا ملعرفة أكثر دقة للسوق احمللية وخصائصها.
ويشكل الشحن من أهم املعيقات التي يجب إيجاد حل لها .وفي هذا
الصدد ،فنحن بصدد البدء في مباحثات مع اخلطوط اجلوية امللكية
للتباحث حول صيغة مالئمة للشحن نحو بلدان إفريقيا الغربية.
وميكن كذلك لإلدارة الوصية أن تلعب دورا إيجابيا في تشجيع تصدير
منتجات الدواجن إلى السوق اخلارجية.

Agenda & salons
Février 2010

SIA 2010 à Paris Porte de Versailles
Contact : Comexpo
Tél. +33.1.49.09.60.00
Fax +33.1.49.09.60.03
www.salon-agriculture.com

Mars 2010

9 au 11

CFIA 2010 à Rennes

Contact : Agor, BP 223, 47 305 Villeneuve-surLot
Tél. +33.5.53.36.78.78
Fax +33.5.53.36.78.79
www.cfiaexpo.com

Avril 2010

EXPOAVIGA 2010 à Barcelone

Contact : Fiera di Forli
Contact : FIRA de Barcelona, Av. Reina Cristina
08004 Barcelone Espagne
Tél. +34.93.233.20.00
www.expoaviga.com

Avril 2010

SIAM 2010 à Meknès

Contact : Ecole d’Horticulture- Jnan Ben
Halima50.000 Meknès – MAROC
Tél. +212.535.46.03.00/01/02/03
Fax +212.535.46.03.04/05
E-mail : salon.agriculture@gmail.com
www.salon-agriculture.ma

DAWAJNIE 2010
Du 26 au 28 octobre 2010
Contact : FISA, 123-125, bd Emile Zola
Casablanca 20310
Tél. +212.522.54.24.88/89
Fax +212.522.44.22.76
E-mail : dawajine.casablanca@gmail.com
www.fisa.org.ma

Novembre 2010

16 au 19

EUROTIER 2010 à Hanovre (Allemagne)
Tél. +49.69.24.78.82.65
Fax +49.69.24.78.81.33
E-mail : www.eurotier.de
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