قطاع الدواجن عبر الصحافة العاملية
مجموعة  Amice Soquetحتت احلراسة القضائية:

تعتبر مجموعة  Amice Soquetالكائن مقرها بـ  Lanrelasبسواحل  Armorمن بني أهم الشركات الفرنسية إلنتاج و تسويق الكتاكيت صنف
اللحم و صنف البيض ،كتاكيت الديك الرومي ،كتاكيت الدجاج احلبشي و بيض التفقيس.
وقد شهدت هذه اجملموعة ،التي يبلغ رقم معامالتها السنوي  55مليون أورو والتي توفر  350منصب شغل ،وضعية متردية خاصة في قطاع إنتاج الديك
الرومي ،حيث وضعت اجملموعة بأكملها حتت التصفية القضائية في بداية شهر يوليوز .2013
L’USINE NOUVELLE
/http://www.usinenouvelle.com

مصير قطاع الدواجن بفرنسا مرتبط مبصير قطاع التصدير:

في خضم التراجع االقتصادي احلالي ،يشكل نشاط تصدير الدجاج فرصة حقيقية للمساهمة في إنعاش القدرة اإلنتاجية لقطاع الدواجن بفرنسا
و للحفاظ على فرص الشغل و التماسك االجتماعي بالبالد.
و قد قام السيد  Sauvagetمدير شركة  Tilly-Sabcoبعرض اخلطوط الكبرى لبرنامج تقوية شعبة تصدير الدجاج حيث تشكل هذه األخيرة 23 %
من إنتاج الدجاج بفرنسا لسنة  ،2012و 50 %من الدجاج املذبوح بجهة « »Bretagneو 20 %من الدجاج املذبوح بـ « ،»Pays de loireكما أنها
توفر  4000منصب شغل مباشر وغير مباشر .
وتشهد شعبة تصدير الدجاج بفرنسا منافسة من املنتجات البرازيلية باألسواق النامية بالشرق األوسط وخاصة باململكة العربية السعودية.
 Filières avicoles -يونيو  - 2013ص 42

الوراثة احليوانية  Hendrix Genetics :تدخل في شراكة مع قوة صينية كبرى:

ستعقد كل من اجملموعة الصينية  New Hopeوشركة  ، Hendrix Geneticsاملتخصصة في انتقاء عدة أصناف حيوانية ،شراكة إستراتيجية في
االنتقاء والتوزيع في مجال الوراثة احليوانية .
وقد سبق للشركتني أن أجنزتا مشروعا مشتركا بالصني يخص انتقاء جينات اخلنازير .وبصفتها أهم شركة لصناعة األعالف ( 27مليون طن) وأكبر
منتجي احلليب ،حلم اخلنازير ،البيض وحلوم الدواجن ،متثل مجموعة  New Hopeفاعال أساسيا في االقتصاد الفالحي الصيني حيث يبلغ رقم معامالتها
 15مليار دوالر.
ومتلك مجموعة  ،New Hopeالتي تأسست سنة  ، 1982فروعا بالقارة اآلسيوية (فيتنام ،بنغالدش ،الفليبني .)...كما أن اجملموعة حاضرة أيضا في
قطاع الصناعات الكيماوية ( بالستيك ،أسمدة ،فحم ،نيكل) وكذا في البورصة.
Réussir Aviculture 9 -يوليوز 2013
http://www.reussir-aviculture.com/public/index.php

بولونيا :البلد األوربي األكثر فعالية فيما يخص تكلفة إنتاج الدجاج:

وفقا لدراسة هولندية حديثة قام بها مركز البحث  LEIالتابع جلامعة « »Wageningenحول مقارنة تنافسية عدة بلدان أوربية ،فإن تكلفة إنتاج
الدجاج املذبوح بهولندا تعادل تكلفة إنتاجه بأملانيا وهي نسبة أقل مما تبلغه في كل من فرنسا ،الدمنارك واململكة املتحدة ،ولكنها تفوق تكلفة اإلنتاج
ببولونيا.
وباملقارنة مع فرنسا ،فإن مجموع سعر التكلفة بكل من هولندا وأملانيا هو أقل بحوالي  ،4 %وبـ  10 %ببولونيا.
ويقدر فارق تكلفة اإلنتاج بني هولندا وكل من األرجنتني والبرازيل بـ  ،26%أما باملقارنة مع الواليات املتحدة فإن الفارق يبلغ .23%
وحسب هذه الدراسة ،فإن الفارق في تكلفة اإلنتاج مرتبط بشكل مباشر بالقانون األوروبي والهولندي املتعلق بالرفق باحليوان والبيئة واألمن الغذائي.
Réussir Aviculture 9 -يوليوز 2013
http://www.reussir-aviculture.com/public/index.php

املؤمتر العاملي الثامن عشر للطب البيطري للدواجن بـ :Nantes

ستعقد اجلمعية البيطرية الدولية ( )WYPAمؤمترا دوليا بـ  Nantesمن  20إلى  23غشت  2013وذلك بعد ثمانية وأربعني سنة من انعقاده بفرنسا.
وستشكل احملاضرات والورشات والتظاهرات املرتبطة بهذا املؤمتر فرصة للقاء أهم األخصائيني واكتشاف التقدم احلاصل على مستوى الطب البيطري
للدواجن.
Réussir Aviculture 4 -يوليوز 2013
http://www.reussir-aviculture.com/public/index.php
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مسار

السيد عبد الرحمان رياضي

تهتم هذه النافذة مبسار املهنيني الذين ،باإلضافة إلى حيويتهم ،تفانوا في تطوير قطاع
الدواجن باملغرب.
و شغل بها منصب الكاتب العام وهو املنصب الذي ال يزال يتقلده
بجدارة الى حد اآلن .السيد عبد الرحمان رياضي هو أيضا عضو في
اجمللس اإلداري جلمعية مصنعي األعالف املركبة (.)AFAC
في سنة  ،1995كان السيد عبد الرحمان رياضي من بني «مجموعة
اخلمسة’’ الذين فكروا في خلق وتنظيم تظاهرة مهنية تخص قطاع
الدواجن وتشكل حدثا بارزا في املغرب :معرض الدار البيضاء لقطاع
الدواجن « .»Dawajineو يعتبر هذا احلدث تظاهرة بارزة مبنطقة
شمال و غرب إفريقيا .املعرض في نسخته السادسة عشرة هذه
السنة.

ولد السيد عبد الرحمان رياضي مبدينة الرباط عام  1963من
أبوين ينحدران من جبال سوس .وقد تابع دراسته االبتدائية والثانوية
مبسقط رأسه ،ثم التحق في بداية الثمانينيات مبعهد احلسن الثاني
للزراعة والبيطرة حيث حصل سنة  1989على دبلوم مهندس
زراعي تخصص اإلنتاج احليواني.
في العام نفسه ،التحق السيد رياضي بشركة  SOPROMALالتي
أنشئت سنة  1986بتمارة من طرف مجموعة من مربي الدواجن
و من بينهم والده املرحوم احلسني رياضي الذي كان مربيا معروفا
في فترة السبعينيات و الثمانينيات ،وكان أيضا من رواد ومؤسسي
قطاع الدواجن باملغرب.
ساهم السيد عبد الرحمان رياضي ،الذي يشارك في إدارة شركة
 SOPROMALمنذ سنة  ،1990في إنشاء مصنع األعالف املركبة
واحملضن التابعني لهذه الشركة على التوالي سنتي  1989و ،1997
وكذا في توسيع قدرتها اإلنتاجية من دجاج اللحم.
وإميانا منه بأهمية العمل اجلمعوي في تطوير قطاع الدواجن ،ساهم
السيد عبد الرحمن رياضي منذ بداية حياته املهنية في تأسيس
وتطوير اجلمعيات املهنية .وهكذا ،وبعد محاولة غير مكتملة عام
 1991لتأسيس جمعية جهوية ملنتجي دجاج اللحم مبدينة الرباط،
كان من بني السباقني و املبادرين إلنشاء اجلمعية الوطنية لدجاج
اللحم ( )ANPCسنة  1994حيث شغل منصب كاتبها العام
ملدة خمس سنوات .في سنة  ،1995ساهم في تأسيس الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن ( ،)FISAوكان لعدة سنوات عضوا
نشيطا في مجلسها اإلداري .في سنة  ،2004كان أيضا من بني
املبادرين إلنشاء اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن (،)APV
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خالل سنوات  ،2000ساهم السيد عبد الرحمان رياضي بفعالية
في صياغة نصوص القانون  ،49-99املتعلق بالوقاية الصحية
لضيعات تربية الطيور الداجنة ومبراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها،
وذلك من خالل مشاركته في مختلف اللجن التحضيرية التي
تكونت من ممثلني عن وزارة الفالحة ،الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن وباقي املتدخلني في قطاع الدواجن .كان همه األول صياغة
قانون فعال وسهل التطبيق .كما ساهم ،ملدة سنتني قبل خروجه
حيز التنفيذ ،في التحسيس بهذا القانون وتطبيقه وذلك من خالل
مساهمته الفعالة في تنشيط الدورات التكوينية واالجتماعات
التحسيسية التي نظمتها الفيدرالية والـجمعية الوطنية ملنتجي
حلوم الدواجن( )APVفي جميع مناطق املغرب ،من أجل التعريف
بالقانون اجلديد وتعميمه على جميع املربني و املهنيني.
يعتبر السيد رياضي عضوا نشيطا في مجموعة من جلن عمل كل
من اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ( )APVو الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن ( ،)FISAإذ أنه ساهم بشكل كبير
و فعال في مواكبة مشروع بناء مركز التكوين  ،Zoopoleوفي
وضع و تتبع استراتيجية تنظيم إنتاج الكتاكيت صنف اللحم
كما في تتبع أسعار دجاج اللحم بالضيعة ،كما أنه مثل اجلمعية
والفيدرالية في مجموعة من االجتماعات واللقاءات والتظاهرات
الوطنية و الدولية.
و يرى السيد رياضي أن مستقبل قطاع الدواجن رهني بـعدة عوامل:
 .1تغيير نوع العالقات بني املهنيني في اجتاه اعتماد وتكريس أنظمة
اإلدماج و التجميع .2 ،حتسني املعامالت املالية بينهم  .3 ،احترام أكثر
للقواعد الصحية والبيئية.
السيد عبد الرحمان رياضي متزوج ،أب لبنت.
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حتت اجملهر

إعادة تأهيل سوق اجلملة للدواجن بالدار البيضاء
ميثل سوق اجلملة للدواجن بالدار البيضاء ملتقى للمربني وجتار
اجلملة والتقسيط ،وفيه تتم عملية العرض والطلب على الدواجن.
هذا السوق يوفر اجلزء األكبر من حاجيات العاصمة االقتصادية من
حلوم الدواجن ويلعب دورا هاما على املستويني اجلهوي والوطني في
حتديد أثمنة بيع الدواجن احلية.
ومع هذا ،فإن وضعية السوق تبعث على األسى فيما يخص شروط
الصحة والنظافة واألمن ،إذ يشتغل املستخدمون في ظروف غير
مالئمة ال حتترم أي معيار من معايير النظافة.
يشكل موقع السوق الذي كان قد نقل سنة  1997إلى مقر
مصنع قدمي لإلسمنت ،مكانه احلالي ،مصدر إزعاج للسلطات
احمللية وكذا املهنيني والسكان اجملاورين له نظرا ملا تخلفه النفايات
املطروحة على البيئة والصحة العامة والنعدام األمن داخل وخارج
السوق ،يجدر بالذكر أنه كانت هناك عدة محاوالت لتحويل السوق
إلى مكان أكثر مالءمة لكنها باءت بالفشل.
واعترافا منها بأهميته بالنسبة لقطاع الدواجن ،وبهدف حتسني
شروط النظافة والصحة لتسويق الدواجن وتعزيز نشاطه ،قامت
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مبجهودات كبيرة لتحسني
وتأهيل سوق اجلملة للدواجن بالدار البيضاء حتى يتوفر فيه احلد
األدنى من شروط الصحة والسالمة.
وفي هذا الصدد ،عقدت الفيدرالية عدة اجتماعات مع السلطات
احمللية (والية الدار البيضاء الكبرى ،مقاطعة عني السبع – احلي
احملمدي ،مجلس املدينة واجلماعة احلضرية للدار البيضاء) بهدف
إعادة تأهيل وتنظيم السوق .وتبعا لهذه االجتماعات ،خصصت
اجلماعة احلضرية للدار البيضاء غالفا ماليا يقدر بـ  8ماليني
درهم إلصالح السوق املذكور .وقد أجرت اجلماعة املذكورة طلب
عروض مفتوح في دجنبر  2012ومت فتح األظرفة اخلاصة به في 3
يناير  .2013ابتدأت األشغال في شهر مارس  2013وحدد تاريخ
نهايتها في دجنبر .2013
	
  

وتتضمن أشغال إعادة التأهيل جتديد األرضية واملستودعات املهددة
بالسقوط ،إصالح املرافق الصحية وقنوات الصرف الصحي وشبكات
الكهرباء وكذلك موقف العربات وجوانبه ،ومن املقرر إنشاء مراكز
للشرطة وللمراقبة البيطرية ومكاتب إدارية .ولتنظيم أفضل
للسوق  ،فإنه سيتم فصل اجلزء اخملصص للتجار بالتقسيط عن اجلزء
اخملصص للتجار باجلملة .
بالنسبة ملرافق الذبح والبيع بالتقسيط ،يجب أن تخضع إلى دفتر
حتمالت خاص يحدد الشروط التقنية والصحية وكذا شروط النظافة
املتعلقة بتصميم وتسيير املرافق املذكورة.
حاليا ،تعمل جلنة ثالثية مكونة من العمالة -اجلماعة -الفيدرالية
على بلورة قانون داخلي يحدد طريقة اشتغال وتسيير هذا السوق.

	
  

السيد العلوي رئيس الفيدرالية برفقة السادة والي وعمدة الدار البيضاء في زيارة لسوق
اجلملة للدواجن بالدار البيضاء
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املوقع :مقاطعة احلي احملمدي
املساحة 12 000 :م2
مصادر التمويل :ضيعات تربية الدواجن بجهات حد السوالم
ومديونة ومتارة وسال واجلديدة وأسفي ومراكش.
التسويق  :الدرا البيضاء الكبرى ،اجلديدة،سطات،بني مالل،خريبـگة
عدد الزبائن 3000 :يوميا.
عدد العربات يوميا:
• الشاحنات 25 :إلى 60
• السيارات 150 :إلى 200
• الدراجات100 :إلى 150

تصميم تهيئة سوق اجلملة للدواجن بالدار البيضاء
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مع السيد فيصل عساري

حوار

املدير العام لـ  BMCE Assurancesحول «باك دواجن»

بهدف تقدمي حلول في التأمني تستجيب حلاجيات أعضائها،
خاصة مربي الدواجن ،وقعت كل من الفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن ( )FISAومؤسسة تأمينات البنك املغربي
للتجارة اخلارجية ( ، )BMCE Assurancesأحد أهم
وسطاء شركات التأمني باملغرب ،اتفاقية تهدف إلى
إقامة شراكة دائمة بني الطرفني في مجال االستشارة

والوساطة في التأمني .وتهدف كذلك إلى تفعيل «باك
دواجن» الذي أصدر من أجل تأمني مهنيي قطاع الدواجن
من مخاطر احلياة .وللمزيد من املعلومات ،تفضل السيد
فيصل عساري ،املدير العام لتأمينات البنك املغربي للتجارة
اخلارجية ( )BMCE Assurancesباإلجابة على أسئلتنا:

Venezالفئة التي بإمكانها االستفادة
nousهي
voirومن
العرض»؟
ملن هو موجه هذا «
au stand n°2 et repartez avec un cadeau
منه؟
á``jó`¡`H GhRƒ```ah 2 º``bQ ¥GhôdG ‘ É```fhQhR
مت إنشاء «باك دواجن» لفائدة مهنيي قطاع الدواجن وخاصة املربني الذين
: ...................................................
 Nomالطويل و ال يستفيدون من
على املدى
: »∏FÉ©dGيتوفرون على تغطية صحية
 º°SE’Gال
االحتياط االجتماعي والتقاعد.
Prénom : ........................................
: »°üî°ûdG º°SE’G
Hospitalisation
AÉØ°ûà°SEG
شراكة بني مؤسستنا (BMCE
دواجن» موضوع
 : ∞JÉ¡dGوقد شكل «باك
Tél : ................................................................
∫ƒ∏◊G π°†aCG ¿EÉa ,¢VôÃ hCG áKOÉëH ôeC’ G un
≥∏©J AGƒ°S
produit qui répond à tous vos besoins
Emailالبيمهنية لقطاع الدواجن
والفيدرالية
جهة
من
)Assurances
... ájÉbƒdGh AÉªàM’G ƒg ,á©bƒàŸG ÒZ AÉ«°TC’G á¡LGƒŸ
: ............................................. : ÊhÎµ«dE’G ójÈdG
en termes de prévoyance
áfÉª°V ,Éjƒæ°S Ωƒ°SôdG πµd á∏eÉ°T ºgQO 115 øe AGóàHG
( )FISAواجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ( )APVواجلمعية
ádÉM ‘ ,O’hC’Gh (I) êhõdG πª°ûJh ºµ«ª– AÉØ°ûà°S’G
.¢Vôe hCG çOÉM ´ƒbh ÚeCÉàdÉH á≤∏©àŸG ºµJÉ«LÉM πµd Ö«éà°ùj êƒàæe
الوطنية ملنتجي بيض االستهالك ( )ANPOمن جهة أخرى .وبالتالي،
Epargneفي هذه اجلمعيات بإمكانهم االستفادة من هذا
املنخرطني
فإن جميع
retraite
العرض.
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Qu’il s’agisse d’accident ou de maladie, la
meilleure solution face à l’imprévisible est de s’en
…prémunir
A partir de 115 DH TTC / an, la garantie Hospitalisation vous couvre vous, votre conjoint et vos
enfants en cas d’accident ou de maladie.

? Avez-vous pensé à votre retraite
BMCE ASSURANCES vous permet
d’assurer votre avenir en vous aidant
à constituer progressivement une épargne
dédiée à votre retraite.

Décès
ماهو «باك دواجن»؟
«باك دواجن» هو عرض شامل فيما يخص التأمني واالحتياط االجتماعي،
إذ يهدف إلى تأمني مهنيي قطاع الدواجن ضد مخاطر احلياة.
Faites face à l’imprévisible en protégeant votre
famille grâce à l’assurance Décès-Invalidité.
Avec la garantie Décès ou Invalidité de
BMCE ASSURANCES, vous avez la certitude que
votre famille restera à l'abri quoi qu'il puisse
vous arriver.

هل االنخراط في «باك دواجن» يعني االستفادة تلقائيا من املنتوجات
الثالثة؟
بالفعل يتضمن «باك دواجن» ثالثة منتوجات بأسعار تنافسية ،إال أن
املنخرط بإمكانه أن يستفيد من منتوج واحد أو اثنني فقط من بني
الثالثة حسب رغبته دون أن يلزمه ذلك بشيء.
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كانت
القطاع،
هذا
في
أساسيا
فاعال
تعتبر
التأمني باملغرب والتي
تضع تأمينات البنك املغربي للتجارة اخلارجية ()BMCE Assurances
اخلارجية
للتجارة
املغربي
البنك
تأمينات
ومؤسسة
إصدار هذا العرض،
Épargne
Retraite
رهن إشارة املربني فريقا مكلفا بـ «باك دواجن» لإلجابة على جميع
له.
الوحيد
املوزع
هي
)BMCE
(Assurances
óYÉ≤àdG ÒaƒJ
أسئلتهم :معلومات حول الضمانات وإبرام عقود التأمني وغيرها،
(اآلنسة سهام صبري  -الهاتف05 20 33 49 46 :
Hospitalisation
ماذا يشمل هذا العرض؟
البريد اإللكترونيs.sabri@bmceassurances.com :
AÉØ°ûà°SE
:االدخار
كالتالي
وهي
للتأمني
منتوجات
ثالثة
دواجن»
يشمل «Gباك
واآلنسة زينب باطا -الهاتف05 20 33 49 30 :
Pour tout complément d’information ou simulation,
العجز.
الوفاة
وتأمني
استشفاء
للتقاعد،
z.batta@bmceassurances.com
اإللكترونيn’hésitez pas:à
البريد nous contacter :
Assurance
décès
تكوين
من
املستفيد
متكني
أساس
على
إنشاؤه
مت
للتقاعد:
• االدخار
05 20 33 49 2647
- Espaceجافر
porteنعمة
واآلنسة
الهاتفRue:
Bab El Mansour
 d’AnfaIÉaƒdG
مخصص للتقاعد وذلك عبرÚeCÉJ
200
من
ابتداء
شهرية
دفوعات
ادخار
étage
20050
Casablanca
1
.)n.jafir@bmceassurances.com
البريد اإللكتروني :
Tél. 05 20 33 49 30 - Fax: 05 20 33 49 32
درهم.
www.bmceassurances.comدواجن» من املربني ،ومبجرد إبرام عقد التأمني،
سعيا منا لتقريب « باك
• استشفاء :وهو منتوج يحمي كال من املؤمن عليه والزوجة واألبناء فإنه سيتم توجيه املستفيدين ألقرب وكالة للبنك املغربي للتجارة
في حالة وقوع حادث أو مرض .يغطي هذا املنتوج جميع مصاريف اخلارجية ( )BMCE BANKللتوقيع على عقدة التأمني وتسديد
االستشفاء ،باإلضافة إلى تعويض يومي طيلة مدة اإلستشفاء أو عدم واجبات االنخراط.
العمل .في هذا الصدد ،نقترح عدة خيارات بأثمنة تتناسب مع جميع لالستفادة من هذا العرض ،يكفي اإلدالء بوثيقة للتعريف للمكلف
الفئات.
واجبات االنخراط عبر حساب بنكي
بالعالقات مع الزبناء وتسديد
SA au capital de 1 500 000 DH - Intermédiaire d'Assurances régi
على
باحلصول
للمنخرط
املنتوج
هذا
يسمح
العجز:
الوفاة
• تأمني
للتجارة اخلارجية ()BMCE Assurances
املغربي
par la loi n°17-99
البنكportant
لتأمينات code des
assurances
Stand
تعويض في حالة العجزN° 2
في
احلقوق
لذوي
بتعويض
وكذلك
الصحي
مخصص لهذا الغرض.
حالة الوفاة.
نشكركم على هذا احلوار ونتمنى أن يكون قد أجاب عن تساؤالت
في أي سياق مت إصدار «باك دواجن»؟
املربني .هل من توضيحات أخرى تودون إضافتها؟
«باك
إصدار
فكرة
وراء
الدواجن
كانت الفيدرالية البيمهنية لقطاع
إن الدور األساسي ملؤسستنا كوسيط في التأمني يتجلى في تقدمي
علينا
عرضت
منخرطيها،
لطلب
دواجن» .رغبة منها في االستجابة
املساعدة واإلرشاد لزبنائنا .لذا ،سنعمل على مواكبة الفيدرالية
الدواجن،
مربي
بعض
فيها
يقع
قد
الفيدرالية الوضعية الصعبة التي
واملشاركة في االجتماعات التحسيسية اجلهوية التي تنظمها وذلك
تأمني
من
الفيدرالية
منخرطي
ميكن
لذا فكرنا سويا في منتوج
بغية لقاء املهنيني واملنخرطني في الفيدرالية لنعرض عليهم حلوال
أنفسهم ضد مخاطر احلياة.
مناسبة للتأمني و كذا لنجيب على جميع أسئلتهم.
BMCE ASSURANCES

BMCE ASSURANCES

er
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• معرض طرابلس الدولي الذي نظم في ليبيا ما بني  02و  05ماي
.2013
•  IFFAالذي نظم في فرانكفورت بأملانيا من  7الى  12ماي 2013؛
كانت هذه امللتقيات املهنية فرصة لتعزيز العالقات مع املهنيني
األجانب والتعريف بقطاع الدواجن املغربي ،للتعرف على االبتكارات
والتكنولوجيات احلديثة في قطاع الدواجن وأيضا للترويج ملعرض
دواجن الذي سيعقد في الفترة ما بني  26و  28نونبر  2013في
	
  
الدار البيضاء.

الضريبة على القيمة املضافة
بالنسبة للمواد األولية

بناء على طلب من جمعية مصنعي األعالف املركبة ( ،)AFACفإن
الضريبة على القيمة املضافة املتعلقة باستيراد القمح العلفي
واحملددة ،في إطار قانون املالية  ،2013في نسبة  20 %قد مت تخفيضها
إلى .7%
عالوة على ذلك ،وبطلب أيضا من جمعية مصنعي األعالف املركبة
( ،)AFACاتفقت كل من إدارة اجلمارك والضرائب غير املباشرة واملديرية
العامة للضرائب على تخفيض الضريبة على القيمة املضافة لبعض
البذور الزيتية والدهنية إلى  7%عوض  ،20%طاملا هي موجهة
لالستعمال في تغذية البهائم والدواجن.

دوري لكرة القدم Planet Health

معرض  SIPSAباجلزائر العاصمة
من اليمني إلى اليسار :السادة  ، Richard CHARPENTIERمدير شركة EMC-
 MOBAبفرنسا ،و  Julian BONAFONTEمن شركة  ZUCAMIبإسبانيا
سليمة سراجي()FISA

مذكرة اتفاق FISA/USGC 2013

وقعت الفيدرالية ( )FISAمع الهيئة األمريكية للحبوب ()USGC
مذكرة اتفاق جديدة لعام  2013مببلغ  124ألف دوالر أمريكي.
و يهدف برنامج عمل هذه املذكرة إلى:
 حتسني نشاط اجملازر الصناعية للدواجن من خالل الوصول إلىاملطاعم اجلماعية والتجارية؛
 توطيد التمثيليات اجلهوية للجمعيات املنخرطة حتت لواءالفيدرالية FISA؛
 حتديث معارف أعضاء الفيدرالية بخصوص التغذية احليوانيةوأنظمة اإلدماج؛
 تشجيع استهالك منتجات الدواجن؛ -تقوية البنيات اإلدارية للفيدرالية.

اتفاقية بني الفيدرالية  FISAو الغرف
الفالحية جلهتي فاس  -بوملان
و مكناس  -تافياللت

مببادرة من املكاتب اجلهوية للجمعية الوطنية ملنتجي حلوم
الدواجن( )APVبكل من فاس ومكناس ،والتي يترأسها على التوالي
السادة عزيز العرابي وعبد الرحمان حنيني ،اغتنمت الفيدرالية
 FISAفرصة تواجدها بامللتقى الدولي للفالحة باملغرب لتوقيع
اتفاقيات شراكة مع الغرف الفالحية لكل من جهتي فاس ومكناس.
وتهدف هذه االتفاقيات إلى تعزيز التبادل والتعاون من أجل حتسيس
و تأطير العاملني في القطاع بهاتني اجلهتني.
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في إطار توطيد العالقات الودية بني مختلف املهنيني بقطاع الدواجن،
نظمت شركة  Planet Healthالدورة الثانية لدوري كرة القدم
املصغرة مبشاركة  12فريقا ميثلون قطاع صناعة األعالف املركبة (علف
فاس ،علف الساحل ،علف األطلس ،علف الفلوس ،سيكاليم ،إنعام،
هيفيدز ،علف سيدي اسماعيل ،الديك) فضال عن فريقني من األطباء
البياطرة من الرباط والدار البيضاء.
عرفت هذه التظاهرة جناحا شعبيا كبيرا وأفرزت النتائج التالية:
• اجلائزة األولى :علف الساحل.
• اجلائزة الثانية :سيكاليم.
• اجلائزة الثالثة :األطباء البياطرة بالرباط.
• جائزة أحسن هداف منحت للسيد طارق بندامو من شركة سيكاليم.
• جائزة التنظيم منحت للسيد عمر بن عبد اهلل مدير عام Planet
.Health
مع أجواء الفرح والسرور ،ضرب اجلميع موعدا للدورة الثالثة في عام
.2014

تهنئة

تقدم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تهانيها لشركات:
•  SOPRINAو  ،EURAFRICاملنتميتني جملموعة «موهمان» ،حلصولهما
على الشهادة املزدوجة  ISO 9001 V2008و ISO 22000 V2005
عن محاضنهما وكذا عن ضيعاتهما لتربية أمهات الكتاكيت .وتعتبر
هذه الشهادة املزدوجة دليال على اجلهود املبذولة من قبل الشركتني
لضمان اجلودة والسالمة الصحية ملنتجاتها وتلبية متطلبات عمالئها
على أكمل وجه.
• كتبية ( )KOUTOUBIAالتي يسيرها احلاج الطاهر بيمزاغ و ELDIN
املنتمية جملموعة زاالغ هولدينغ )عائلة الشاوني( حلصولهما على شهادة
«حالل» عن مجازرهما الصناعية للدواجن طبقا ملقتضيات املواصفة
القياسية .NM 08.0.800

توظيف

مت تعيني اآلنسة مونية االكراتي في منصب مسؤولة التنمية بالفيدرالية.
اآلنسة االكراتي حاصلة على دبلوم مهندس دولة في الصناعات الفالحية
والغذائية مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة وعلى ماستر دولي
في التكنولوجيات البيولوجية خلدمة التنمية املستدامة (BIODEV
.)2012
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يوم دراسي حول الدجاج البياض

نظمت اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك ()ANPO
وشركة « C2MIXيوما دراسيا حول الدجاج البياض» في مراكش
يومي  20و  21أبريل .2013
متحور موضوع هذا اليوم الدراسي حول األمن احليوي في ضيعات
الدواجن والتطورات التكنولوجية والتقنية احلاصلة في مجال تربية
الدجاج البياض.
اغتنمت جمعية  ANPOهذه املناسبة لعقد اجتماع للمربني
يوم  21أبريل  ،2013والذي خصص لتحليل ومناقشة ظرفية
ومستجدات قطاع إنتاج بيض االستهالك.

اجتماع جهوي للجمعية الوطنية
ملنتجي حلوم الدواجن ()APV

في إطار برنامج عملها لعام  2012-2013وعقدة البرنامج بني
الفيدرالية واحلكومة ،عقدت اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن
يوم اجلمعة  26أبريل ،على هامش امللتقى الدولي للفالحة باملغرب
 ،SIAM 2013بالغرفة الفالحية جلهة مكناس تافياللت ،اجتماعا
حتسيسيا لفائدة مربي الدواجن باجلهة.
تدارس هذا اللقاء الذي نشطه ممثلو اجلمعية املواضيع التالية:
• تطور أسعار املواد األولية واألعالف املركبة؛
• إجراءات ونتائج تنظيم إنتاج الكتاكيت صنف اللحم؛
• تنظيم تسويق الدجاج.

زيارة الوفد اجلزائري
للفيدرالية
في  21ماي 2013

زيارة وفد من وزارة الزراعة
بالنيجر للفيدرالية
في  10يوليوز 2013

	
  

	
  

املشاركة باملعارض
امللتقى الدولي للفالحة باملغرب دورة :2013

شاركت الفيدرالية  ،FISAبتعاون مع جمعياتها األعضاء في النسخة
السادسة للمناظرة الوطنية للفالحة حتت شعار «االقتصاد الفالحي
واألمن الغذائي» وفي النسخة الثامنة للملتقى الدولي للفالحة باملغرب
( )SIAMمن خالل رواق كبير في «قطب تربية املواشي».
و لقد تشرفت الفيدرالية بزيارة صاحب اجلاللة امللك محمد السادس
لرواقها ومبنح ثالث جوائز استحقاق وتشجيع للعاملني في هذا القطاع.
ويتعلق األمر بـ:
• جائزة إنتاج بيض االستهالك منحت للسيد عادل الصنهاجي كرامي
(مكناس).
• جائزة إنتاج حلوم الدواجن منحت للدكتور عبد اخلالق اخملتوم (فاس).
• جائزة تثمني املنتجات احليوانية منحت لشركة  Dindyاملنتمية
جملموعة ( ATZALالدار البيضاء).
	
  

اجتماع جهوي للجمعية  APVيوم  26أبريل 2013

زيارة وفود أجنبية للفيدرالية

	
  

في إطار تبادل اخلبرات واملعلومات املتعلقة بقطاع الدواجن ،قامت
مجموعة من املربني اجلزائريني ووفد من وزارة الزراعة بالنيجر بزيارات
دراسية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ( )FISAعلى التوالي
في  21ماي و 10يوليوز  ،2013كان الهدف منها التعرف واالستفادة
من جتربة الفيدرالية في هيكلة وتنمية قطاع الدواجن باملغرب.
تضمن برنامج هذه الزيارات زيارة ضيعات لتربية الدواجن.
وقد أعرب الوفدان عن إعجابهما بالتقدم الذي أحرزه قطاع الدواجن
باملغرب و عن رغبتهما في إقامة عالقات شراكة وتعاون مع
الفيدرالية.

العدد  - 25يوليوز 2013

صاحب اجلاللة امللك محمد السادس مرفوقا بالسيد علي بانكو رئيس جمهورية
الكابون في زيارة لرواق الفيدرالية بامللتقى الدولي للفالحة باملغرب

املعارض األجنبية:

في إطار األنشطة املقررة في عقدة البرنامج بني احلكومة و الفيدرالية
 FISAواتفاقات الشراكات مع املعارض النظيرة ،شاركت الفيدرالية
 FISAواجلمعيات املنخرطة فيها في املعارض التالية:
•  SIPSAالذي نظم في اجلزائر العاصمة باجلزائر في الفترة ما بني 15
و  18ماي 2013؛
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مختصرات

مؤسسة التمويل الدولية ( )SFIتعلن عن لقاء حتسيسي حول القانون 28-07
استثمار جديد في املغرب في قطاع الدواجن

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية  ،)SFI( وهي شركة تابعة للبنك
الدولي وتشتغل في القطاع اخلاص ،أنها ستستثمر  24مليون دوالر
في شركة  Zalagh Holdingاملغربية املتخصصة في قطاع
الدواجن .وسيمكن هذا االستثمار الشركة املغربية من متويل خطة
لتوسيع نشاطها على مدى  3سنوات .وتتجلى مساهمة مؤسسة
التمويل الدولية في الزيادة في رأس مال الشركة املغربية.

دورة تكوينية للجمعية الوطنية ملنتجي

بهدف حتسيس مصنعي األعالف و توضيح القوانني والتشريعات
املتعلقة بقطاع التغذية احليوانية والطرق السليمة لإلنتاج و كذا
واملراقبة الصحية لألعالف املركبة ،نظمت جمعية مصنعي األعالف
املركبة( )AFACواملكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية( ، )ONSSAيوم  15ماي  2013بالدار البيضاء ،دورة تكوينية
حول أحكام القانون  07-28ونصوصه التطبيقية وانعكاساتها على
قطاع التغذية احليوانية.
وشكلت هذه الدورة فرصة لتبادل تفاعلي بني املنشطني واملشاركني
واختتمت أشغالها بالتأكيد على ضرورة التعاون بني  ONSSAواملهنيني
من أجل تطبيق القانون املذكور.

حلوم الدواجن ()APV

نظمت اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ( ،)APVبتعاون
مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ( ،)FISAيومي 28
و 29يونيو  2013بالدار البيضاء ،دورة تكوينية لفائدة مندوبيها
ومكاتبها اجلهوية حول «دور وكيفية عمل التمثيليات اجلهوية
للجمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ( .»)APVوقد كان الهدف
من تنظيم هذه الدورة ،التي عرفت مشاركة حوالي  50شخصا،
حتسيس املسؤولني اجلهويني وتوضيح طريقة عمل التمثيليات
اجلهوية للجمعية وتدبير شؤونها اإلدارية واملالية والتنظيمية ،وكذا
طرق التواصل الداخلي واخلارجي بني املمثلني والتنسيق بينهم.
وقد خصص اليوم األول من هذه الدورة لتقدمي القانون األساسي
والداخلي للجمعية وطريقة عملها وتواصلها .أما اليوم الثاني
فقد خصص للعمل في إطار جلان ترأسها أعضاء املكتب اإلداري
للجمعية الوطنية وهي كالتالي:
• جلنة « التسيير اإلداري واملالي»؛
• جلنة «تنظيم سوق اجلملة للدواجن بالدار البيضاء»؛
• جلنة «التواصل»؛
• جلنة «برنامج عمل اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن
(.»)APV
و قد اختتمت هذه الدورة بالتركيز على أهمية عمل التمثيليات
اجلهوية في تطوير اجلمعية الوطنية والتعريف بأنشطتها وتعزيز
ثمثيليتها.
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املركبة
اجتماع بني جمعية مصنعي األعالف
	
  

( )AFACومختبر مراقبة األدوية البيطرية
()LCMV

عقدت جمعية مصنعي األعالف املركبة ( )AFACومختبر مراقبة
األدوية البيطرية  )LCMV(  التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية ( )ONSSAاجتماعا يوم  11يوليوز  .2013خصص
جدول أعمال هذا االجتماع ملناقشة تغيير شروط الترخيص باستعمال
املضافات الغذائية .في هذا الصدد ،فإن مشروع مرسوم يحدد الئحة
املواد املضافة ومخاليطها واملكمالت الغذائية اخلاصة بتغذية احليوانات
وكذا الكميات املسموح باستعمالها في طور املصادقة .مبجرد نشر
هذا املرسوم ،سيسمح باستعمال املضافات الغذائية باعتبار العنصر
النشيط عوض الشركة املصنعة.
حاليا ،يجري النقاش حول املضادات احليوية احملفزة للنمو .باعتبار املعايير
الدولية املتعلقة مبقاومة املضادات احليوية ،ميكن إدراج املضادات احليوية
احملفزة للنمو ،بشكل استثنائي ،ضمن قائمة املواد ذات التأثير العالجي
واملرخصة لالستخدام في األغذية املكملة املنصوص عليها في املادة 3
من القانون .21-80
ومت االتفاق على عقد اجتماعات منتظمة لتسريع تفعيل هذا امللف.
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ظرفية القطاع
هــام
حتسبا لفترة عيد األضحى املبارك  2013والتي تشهد تباينا بني العرض والطلب ،تدعو اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن
( )APVجميع مربي دجاج اللحم والديك الرومي للتحلي باليقظة واتخاذ اإلحتياطات الالزمة فيما يخص إنتاج الدجاج املتزامن
مع فترة عيد األضحى التي تكتسي حساسية بالغة فيما يخص التسويق.

مؤشرات الظرفية
أسعار املواد األولية
شهدت أسعار املواد األولية خالل األشهر أبريل -ماي -يونيو تطورات متباينة
بالسوق العاملية ،حيث عرفت أسعار الذرة انخفاضا طفيفا بينما سجلت
أسعار الصوجا ارتفاعا في نهاية شهر يونيو  .2013وللتذكير فإن أسعار
األعالف املركبة باملغرب شهدت انخفاضا مبعدل عشرة سنتيمات وذلك
ابتداء من منتصف شهر يونيو .2013
أسعار دجاج اللحم
بعد حتسن ملموس سجل خالل الربع األول من عام  ،2013انخفضت أسعار
بيع الدجاج بالضيعة بشكل كبير خالل الربع الثاني من نفس السنة لتصل
إلى  13,00درهما للكيلوغرام احلي بالضيعة مقابل تكلفة إنتاج تقدر بـ
 14,00درهما للكيلوغرام احلي.
• أبريل  13,60 :2013درهم  /للكيلوغرام احلي بالضيعة
• ماي  13,45 :2013درهم /للكيلوغرام احلي بالضيعة
• يونيو  13,00 :2013درهم /للكيلوغرام احلي بالضيعة
أسعار الديك الرومي
بعد االنخفاض املسجل خالل شهري يناير ومارس  ،2013عرف الثمن
املتوسط املتزن للديك الرومي حتسنا ملحوظا ابتداء من شهر أبريل ليصل
ملستويات أكبر من تكلفة اإلنتاج التي تقدر بـ  16,25درهم للكيلوغرام
احلي.
• أبريل  18,25 :2013درهم  /للكيلوغرام احلي
• ماي  19,90 :2013درهم  /للكيلوغرام احلي
• يونيو  19,40 :2013درهم  /للكيلوغرام احلي
أسعار بيض االستهالك
شهدت أسعار بيض االستهالك انخفاضا حادا خالل األشهر مارس وأبريل
وماي  2013لتصل إلى مستويات أقل من تكلفة اإلنتاج .ولم تسجل هذه
األسعار ارتفاعا طفيفا إال ابتداء من شهر يونيو .2013
• أبريل  0,65 :2013درهم /للوحدة
• ماي  0,70 :2013درهم /للوحدة
• يونيو  0,85 :2013درهم /للوحدة

العدد  - 25يوليوز 2013

22

مستجدات

اجلموع العامة العادية السنوية

• اجلمع العام العادي للفيدرالية:

• اجلموع العامة العادية للجمعيات األعضاء في الفيدرالية:

طبقا ملقتضيات قانونها األساسي ،عقدت الفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن جمعها العام العادي لعام  2013يوم اخلميس
 20يونيو بالدار البيضاء ،وقد قام اجلمع العام مبناقشة التقريرين
األدبي واملالي واملصادقة عليهما وكذا منح اإلبراء التام وبدون حتفظ
للمجلس اإلداري .بعد ذلك ،قام اجلمع العام باملصادقة وباإلجماع
على برنامج عمل الفيدرالية وكذا امليزانية املتوقعة ملوسم
.2013/2014
لقد كان هذا اجلمع العام فرصة لتقدمي األنشطة وامللفات املفتوحة
من طرف الفيدرالية وجلان العمل التابعة لها والتقدم احملرز فيها ومن
بينها مشروع بناء وجتهيز مركز التكوين  Zoopoleبعني اجلمعة
وكذلك مشروع إصالح وإعادة تأهيل سوق اجلملة للدواجن بالدار
البيضاء.
من ناحية أخرى ،قدم السيد الكاتب العام األعضاء املمثلني لكل
جمعية في اجمللس اإلداري للفيدرالية وهم كالتالي:

عقدت اجلمعيات املنخرطة بالفيدرالية ANAVI ، ANAM، AFAC،
 ANPOجموعها العامة العادية السنوية ما بني  15و 20يونيو
 ،2013والتي مت من خاللها تقدمي حصيلة األعمال املنجزة خالل السنة
املاضية واملصادقة على التقريرين األدبي واملالي وبرنامج عمل كل
جمعية وكذا امليزانيات املتوقعة لسنة .2013/2014
كما قامت اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك ()ANPO
واجلمعية الوطنية ملنتجي الكتاكيت باملغرب ( )ANAMوجمعية
مصنعي األعالف املركبة ( )AFACبتجديد مكاتبها اإلدارية.

• السيد يوسف العلوي (الرئيس)		
			
• السيد أحمد فاضل
• السيد إبراهيم عاصمي
			
• السيد أحمد موهمان
			
• السيد نور الدين كرمي
			
• السيد يوسف ميكو
• السيد محمد اليعقوبي
• السيد عبد اللطيف الزعيم
• السيد محمد الرميي
• السيد محمد ابن خياط
• السيد عمر بنعياشي
• السيد أحمد أوجامع
• السيد أحمد الداودي
• السيد أحمد عديوي
• السيد خالد بنتهامي
• السيد محسن برادة
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اجلمع العام العادي لـ  ANPOيوم  15يونيو 2013

وجتدر اإلشارة إلى أن اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن APV
كانت قد عقدت جمعها العام العادي السنوي يوم  15فبراير املاضي
والذي مت فيه انتخاب السيد أحمد أوجامع رئيسا للجمعية ( انظر
أخبار الدواجن عدد  - 24مارس .)2013

	
  

السيد أحمد أوجامع
الرئيس املنتخب للجمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ()APV

العدد  - 25يوليوز 2013
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www.fisamaroc.org.ma

نشرة إخبارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن باملغرب
كلمة العدد

مما ال شك فيه أن دخول القانون  49-99ونصوصه التطبيقية حيز التنفيذ
في أبريل  2007قد كان له عموما أثر إيجابي على تأهيل وتنمية قطاع
الدواجن .لكن هذا التأثير لم يكن له نفس االنعكاس على مختلف املهنيني
والبنيات املكونة لسلسلة القيمة في القطاع.
اليوم ،وبعد أكثر من ست سنوات على تطبيق القانون املذكور ،من املناسب
وضع حصيلة تطبيقه واستنباط نقاط القوة وتكريسها وحتسينها ،وكذا
نقاط الضعف الواجب تصحيحها أو تعديلها للوصول إلى التغيير والتقدم
املنشودين.
كانت هذه النقاط موضوع االجتماع املنعقد بني املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في
 05يوليوز  ،2013والتي من خاللها مت حتديد التوجهات الكبرى التي من
شأن تنفيذها إدخال دينامية جديدة في التتبع واملراقبة الوقائية والصحية
لنشاط تربية الدواجن بجميع مكوناته.
إن املشاركة الفعالة واملسؤولة خملتلف املتدخلني خاصة املصالح املركزية
واجلهوية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ومهنيو
القطاع واألطباء البياطرة املؤطرون تعتبر عنصرا حاسما في هذه الدينامية.
تأسست جلان عمل بني املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية والفيدرالية لدراسة شروط وآليات تنفيذ هذه التوجهات التي
يفترض أن تدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر شتنبر .2013
سنعود لهذا املوضوع بالتفصيل في العدد املقبل من « أخبار الدواجن».
يتبع.
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