حتت اجملهر
التجميع( : )1احلل األمثل لتنظيم سالسل اإلنتاج
التجميع هو شراكة توافقية بني أطراف مختلفة بهدف حتقيق
مصلحة مشتركة .هذا النظام يعتمد على دمج مجموعة من
املربني (مج َّمعني( ))2حول فاعل (مج ِّمع( ))3يتوفر على إمكانيات
تدبيرية ،مالية وتقنية جتعله قادرا على تثمني مراحل اإلنتاج
والتسويق.
اإلطار العام
ساهم القانون  99-49بشكل كبير في تأهيل قطاع الدواجن.
وقد مت تعزيز هذا املكتسب بتبني مخطط املغرب األخضر الذي
يرتكز باألساس على التجميع كآلية مفضلة لتنظيم اإلنتاج
وتثمني سالسل إنتاج الدواجن .وتأتي عقدة البرنامج 2011
 2020املبرمة بني احلكومة والفيزا لترسيخ هذا االختيار ،إذجعلت من بني أهدافها األساسية تنمية مشاريع التجميع حول
اجملازر الصناعية للدواجن ووحدات تلفيف بيض االستهالك.
أهداف التجميع
يشكل التجميع صلة وصل بني السوق واملنتج وكل سالسل
القطاع باالعتماد على إمكانيات اجمل ِّمع التي ترتبط مبعرفته اجليدة
للسوق وقدرته على تكييف العرض حسب وجهات التصريف
املتاحة .كما يؤمن الربط اللوجستيكي بسعر تنافسي بني اإلنتاج
والتسويق مقصيا بذلك تدخل الوسطاء وتقلص هامش الربح.

مزايا التجميع

للمجمِّع

للمجمع
َّ

للمستهلك

 الولوج للعقار دون تعبئة مفرطة لرؤوس األموال؛ توسيع مجال النشاط بتكلفة أقل؛ تقاسم املسؤولية؛ تأمني التموين بكميات مهمة ،منتظمة وعاليةاجلودة؛
 تطوير اإلمكانيات التسويقية لغزو أسواقوطنية ودولية مربحة.
 تثمني أفضل لإلنتاج؛ انتقال الكفاءات والتكنولوجيا؛ خلق رابط بني املربني الصغار واألسواقالرأسمالية؛
 تأمني االستثمارات؛ تقاسم املسؤولية مع اجمل ِّمع.• استقرار األسعار؛
• حتسني اجلودة.

• إحداث نظام متويلي مناسب؛
• إعداد إطار قانوني مالئم.
كما هيأت الدولة نظام دعم ومساعدات لتشجيع مشاريع
التجميع وحث املهنيني على االنخراط فيها .تتمثل هذه
املساعدات في:
• مساعدة ممنوحة على االستثمار في إحداث وجتهيز وحدات
التثمني التي يتمركز حولها مشروع التجميع (اجملازر الصناعية
للدواجن ووحدات تلفيف البيض)؛
• مساعدة جزافية للتشجيع على التجميع متكن من متويل
برامج التنظيم البيمهني والولوج للتكنولوجيا احلديثة؛
• مساعدة على اقتناء معدات وجتهيزات تربية الدواجن .هذه
املساعدة أكثر أهمية بالنسبة ملشاريع التجميع مقارنة مع
االستثمارات الفردية.
املراحل األساسية إلجناز مشروع التجميع
مرحلة التحديد  :إعداد خريطة مشاريع التجميع احملتملة حسب
اجلهات والسالسل.
مرحلة التحضير  :إعداد ملف مشروع التجميع مع اجمل ِّمع (دراسة
املشروع ،برنامج االستثمار ،تدخالت اجمل ِّمع لدى اجمل َّمعني وحتديد
اجمل َّمعني املعنيني باملشروع) .ومبجرد إمتامه من طرف مصالح وزارة
الفالحة ووكالة التنمية الفالحية ،تتم املصادقة على املشروع
من قبل هيئة االستثمارات برئاسة السيد وزير الفالحة.
مرحلة التفاوض  :تخضع مشاريع التجميع التفاقية مبرمة
بني اجمل ِّمع (االستثمارات املبرمجة ،التدخالت لدى اجمل َّمعني ،عدد
املربني املبرمج جتميعهم ،املساحة أو القطيع موضوع التجميع،
أهداف اإلنتاج املرتقبة).
مرحلة التعاقد  :يتم التفاوض وإبرام عقود التجميع بني اجمل ِّمع
واجمل َّمعني .هذه العقود تستخدم كأساس ملنح تصريح التجميع
للمج ِّمع واجمل َّمعني لتمكينهم من االستفادة من إعانات الدولة
اخلاصة بالتجميع.
مرحلة التنفيذ  :تنفيذ املشروع طبقا لشروط االتفاقية املبرمة
مع الدولة ولعقود التجميع املبرمة مع اجمل َّمعني ،وتفعيل عمليات
وتدخالت اجمل ِّمع لدى اجمل َّمعني طبقا لعقد التجميع (التأطير
التقني ،التزويد باملدخالت.)...
من هنا ،فالتجميع منط تنظيمي توافقي للمهنيني في سالسل
مندمجة متكن من حتسني إنتاجية وفعالية القطاع ،التحكم
في اإلنتاج وفي أسواق منتجات الدواجن وترقية اجلودة .بذلك،
يساهم التجميع إلى حد كبير في تنمية مجموع فعاليات قطاع
الدواجن باملغرب.

مواكبة الدولة ملشاريع التجميع:
ملواكبة املهنيني في إجناز مشاريع التجميع ،أعدت الدولة ترسانة
( )1التجميع = agrégation
من القوانني واإلجراءات تهم باخلصوص:
• الولوج التفضيلي للعقار العمومي في إطار شراكة بني الدولة ( )2اجمل ِّمع :بتشديد امليم الثانية مع كسرها = agrégé
( )3اجمل َّمع :بتشديد امليم الثانية مع فتحها = agrégateur
واخلواص؛
العدد  - 19شتنبر 2011
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حوار

مع الدكتور عبد الرحمان بن لكحل

رئيس قسم السلسلة احليوانية مبديرية تنمية سالسل اإلنتاج

أبرمت احلكومة و»الﻔيزا« في  26أبريل  2011عقدة
برنامﺞ جديدة  2020-2011لتنمية ﻗطاع الدواجن.
جاءت هﺬﻩ العقدة لتعزيز النتاﺋﺞ اجليدة التي حققتها
عقدة البرنامﺞ األولﻰ  2013-2009ولرسم ﺧارطة

الدكتور عبد الرحمان بن لكحل
رئيس قسم السلسلة احليوانية
مديرية تنمية سالسل اإلنتاج
وزارة الفالحة و الصيد البحري

ماهي األهداف الرﺋيسية لعقدة البرنامﺞ اجلديدة وﲟاﺫا تتميز عن
سابقتها؟
اسمحوا لي أوال أن أشيد مبستويات أداء السلسلة التي مكنت من
حتقيق نتائج جيدة وبلوﻍ أهداف اإلنتاج التي حددتها عقدة البرنامج
 2013-2009قبل اﻵجال املقررة ) ،(2013وهذا إن دل على شﺊ
فﺈمنا يدل على حيوية ومهنية مختلف الفاعلني في السلسلة .وفي
هذا الصدد ،يجب التذكير بأن عقدة البرنامج لتأهيل سلسلة إنتاج
الدواجن املبرمة بني احلكومة و»الفيزا« في أبريل  2008على هامش
املناﻇرة األولى للفالحة مبكناس كانت األولى من نوعها في إطار
تطبيق مخطط املغرب األخضر ،وكانت األهداف محددة في إنتاج
 500ألف طن من حلوم الدواجن في أفق  ،2013هذه األهداف مت
بلوﻏها ،بل جتاوزها في  ) 2010إنتاج  560ألف طن(.
من ناحية أخرى ،ترمي استراتيجية تنمية سلسلة إنتاج الدواجن
احملددة في إطار مخطط املغرب األخضر إلى تطوير هذه السلسلة
باعتماد التجميع واالندماج العمودي لضمان توازن السوق وحتسني
جودة املنتجات.
اعتبارا لهذه العوامل ،ونظرا لتطور اإلنتاج خالل املرحلة األولى من
عقدة البرنامج  ،2013-2009مت إعداد عقدة برنامج جديدة مع
’‘الفيزا‘‘ للفترة املمتدة بني  2011و 2020وتوقيعها في أبريل
 2011على هامش املناﻇرة الرابعة للفالحة مبكناس .هذه العقدة
اجلديدة تعتبر خارطة طريق حقيقية لتنمية قطاع الدواجن على
املدى الطويل.
تتمثل ﹼاألهداف الرئيسية لهذه العقدة في :
• املساهمة في ضمان األمن الغذائي للساكنة؛
13

طريﻖ جديدة ﺫات أهداف منسجمة مع توﺻيات مﺨطﻂ
املﻐرﺏ األﺧضر .ملزيد من اإلطالع علﻰ هﺬا املوﺿوع ،أجرينا
مع »الدكتور عبد الرحمان بن لكحل« املقابلة التالية:
• دعم عصرنة وحدات تربية الدواجن ،إحداث وحدات التثمني وتنمية
أمناط التجميع واإلندماج؛
• تنويع إنتاج الدواجن عن طريق تنمية التربية البديلة؛
• النهوض بصادرات منتجات الدواجن.
إن هذه األهداف السالفة الذكر متيز عقدة البرنامج اجلديدة عن
سابقتها باعتبار ﺁفاق التنمية التي تقدمها والكفيلة بخلق القيمة
املضافة لتعزيز دينامية تأهيل وتنمية سالسل اإلنتاج.
ما هي االنعكاسات املتوﻗعة من عقدة البرنامﺞ علﻰ ﻗطاع
الدواجن؟
إن التدابير التحفيزية اجلديدة املرتقبة من خالل عقدة البرنامج
ستكون لها بالتأكيد انعكاسات متعددة على قطاع الدواجن:
• على املستوى اإلقتصادي  :عن طريق تنمية القدرة االستثمارية
لكل الفاعلني لتصل إلى  13,8مليار درهم في أفق  ،2020مما
سيؤدي إلى زيادة متوقعة في حجم اإلنتاج )من  560.000طن
حاليا إلى  900.000طن في  (2020وفي رقم املعامالت اإلجمالي
)من  23,2مليار درهم حاليا إلى  38مليار درهم في أفق .(2020
• على املستوى اإلجتماعي  :عن طريق خلق  140.000منصب
شغل إضافي في مختلف سالسل اإلنتاج وبتعزيز األمن الغذائي
الوطني من البروتينات احليوانية بحيث متكن منتوجات الدواجن من
محاذاة االستهالك الفردي للمستويات الغذائية العاملية.
ما هي التدابير التحﻔيزية املتﺨﺬة ملواكبة حتقيﻖ أهداف عقدة
البرنامﺞ؟
يعتمد حتقيق أهداف عقدة البرنامج  2020-2011على ثالثة
تدابير متوقعة:
• منح إعانات مباشرة لدعم االستثمار واملتعلقة ب:
 بناء ضيعات جديدة وتأهيل ضيعات موجودة وذلك بتجهيزهامبعدات الدواجن ) أنظمة ﺁلية للتغذية والشرب وأنظمة عازلة
وأخرى للتبريد(...؛
 بناء ضيعات لتربية الدواجن البديلة؛ بناء وتأهيل اجملازر الصناعية و/أو وحدات التقطيع ووحدات تلفيفوإعداد و/أو كل ما من شأنه أن يزيد من قيمة بيض االستهالك؛
 تصدير منتوجات الدواجن؛ مشاريع التجميع حول اجملازر الصناعية للدواجن ووحدات تلفيفوإعداد بيض االستهالك.
• دعم من خالل مساهمة »قرض الدواجن« في متويل مشاريع
عصرنة وحدات الدواجن مبا في ذلك اخلاص بالتثمني؛
• دعم ومساندة تأهيل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
لتمكينها من املساهمة في أعمال تنمية وتشجيع السلسلة.
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عالمات اجلودة املعتمدة
• البيان اجلغرافي  :هو عبارة عن عالمات تتعلق باألساس باملوقع
اجلغرافي .
		
• تسمية املنشأ  :تنحدر من موقع جغرافي و كذا منط
إنتاج معني.
و جتدر اإلشارة إلى أن القيام مبشاريع متعلقة بالعالمات املميزة
للمنشأ و اجلودة ،املبرمجة واملدعمة من خالل الركيزة الثانية
خملطط املغرب األخضر ،يتطلب تعبئة شاملة للمصالح اخلارجية
التابعة لوزارة الفالحة وذلك من أجل توليد تعاضدية ودينامية
الزمة خللق تعاونيات و جمعيات محلية.
إجراءات االعتراف بالعالمات املميزة للمنشأ و اجلودة
 - 1تقدمي ملف طلب االعتراف بعالمة مميزة للمنشأ واجلودة
(عالمة جودة ،بيان جغرافي )...إلى قسم عالمات اجلودة التابع
ملديرية تنمية سالسل اإلنتاج .بعد استقبال ملف الطلب يتم
إرساله إلى اللجنة الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ واجلودة
وذلك إلبداء رأيها في أجل شهر واحد.
 - 2يجب على هذه اللجنة نشر الطلب بجريدتني وطنيتني باللغة
العربية و الفرنسية والقيام بدراسة دفتر التحمالت املتعلق بهذه
العالمة و إبداء رأيها داخل أجل ال يتعدى  6أشهر.
 - 3في حالة االعتراف بعالمة مميزة للمنشأ و اجلودة ،تسجل وزارة
الفالحة هذه العالمة بسجالتها ولدى املكتب املغربي للملكية
الصناعية والتجارية( )OMPICوتقوم كذلك بنشرها باجلريدة
الرسمية ()B.O
 - 4تتم املصادقة على العالمة و املراقبة من طرف منظمات
مختصة خاصة أو عمومية.

ﺗرﺑﻴﺔ ﺍﻟدﻭﺍﺟﻦ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
توفر تربية الدواجن بيولوجيا للمستهلك حلوما ذات جودة عالية
وصادرة عن منط يستجيب للمعايير احملددة بالقرار الوزاري رقم
 2128-05ل  15دجنبر .2005

على صحة الدواجن
• تعالج الدواجن في حالة إصابتها مبرض ما
باستعمال األدوية النباتية أو الطب التجانسي.
سن الﺬبﺢ األدنﻰ
•  12أسبوعا بالنسبة لدجاج اللحم
•  20أسبوعا بالنسبة للديك الرومي‘‘ بيبي‘‘
•  18شهرا بالنسبة للدجاج البياض.
العنونة

أﺻل الدواجن
• سالالت ذات منو بطيء بالنسبة للدجاج الالحم
والديك الرومي .
• سالالت مختارة بالنسبة للدجاج البياض.
ظروف التربية
• املساحة القصوى حملالت التربية هي  1600متر مربع
•  400متر مربع لكل محل
• الكثافة داخل محل التربية:
  8طيور باملتر املربع كحد أقصى بالنسبةللدجاج الالحم
  5طيور باملتر املربع كحد أقصى بالنسبةللديك الرومي
  6طيور باملتر املربع كحد أقصى للدجاج البياضاملساحة اﳋضراء
•  4أمتار مربعة من مساحة الرعي لكل طير بالنسبة
للدجاج الالحم
•  10أمتار مربعة من مساحة الرعي لكل طير بالنسبة
للديك الرومي
•  4أمتار مربعة من مساحة الرعي لكل طير و 20
سنتمتر معلقات لكل طير بالنسبة للدجاج البياض
• طيور مرباة على األرض بوجود معلقات وأبواب تطل على
مساحات خضراء للرعي )%50من مدة التربية(
التﻐﺬية

يجب وضع عالمة ’‘ بيو‘‘ على عنونة املنتوج

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻤنﺸﺄ ﻭ ﺍﳉﻮدﺓ ﳌنتﺠﺎﺕ ﺍﻟدﻭﺍﺟﻦ
أما بالنسبة ملنتوجات القطاع التقليدي املتبع مبختلف املناطق
القروية  ،فمن املمكن تسويقها باالعتماد على مميزاتها املتعلقة
باجلودة وباألصل واالستفادة من العالمات املميزة للمنشأ واجلودة
) بيان جغرافي،تسمية املنشأ (...وذلك في إطار القانون 06-25
لـ  23ماي .2008
أهداف القانون رﻗم  06-25املتعلﻖ بالعالمات املميزة
للمنشأ واجلودة
• احلفاﻅ على تنوع املنتوجات الفالحية
• تشجيع التنمية الفالحية من خالل تثمني املميزات
املتعلقة باألرض و كذا طرق اإلنتاج .
•حتسني جودة املنتوجات الفالحية واملساهمة في
حتسني مستوى املداخيل املترتبة عن تثمينها لصالح
الفاعلني احملليني
• تعزيز إعالم و إخبار املستهلك..

• احلبوب ) 50%على األقل قبل  28يوم
و 75%فيما بعد(
• كسب و حبوب زيتية  +حبوب + protéagineux
زيوت نباتية
• معادن وفيتامينات.

الوﻗاية و العالج
• يستعمل العالج للضرورة القصوى وذلك للحفاﻅ
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ملف تقني

أمناط التربية البديلة للدواجن
توجد باملغرب منذ بضع سنوات ،تربية الدواجن وفقا لنمط التربية اخلفيفة والتي ترتكز على املبادﺉ الفرنسية املتعلقة بالتربية حتت
»عالمة جتارية« .ويتميز هذا النمط من اإلنتاج بتربية عدد قليل من الدواجن ،ساللة ذات منو بطيء ،توفر الدواجن على ساحة للرعي،
حتتوي تغذيتها على نسبة كبيرة من احلبوب ومدة التربية أطول مرتني من مدة تربية الدواجن في قطاع التربية املكثف.

ساللة ﺫات منو بطيء
إﺿاءة طبيعية
ساحة للرعي
كثافة ﻗليلة
تﻐﺬية تعتمد علﻰ احلبوﺏ
على الرﻏم من أن حلوم الدواجن الصادرة عن هذا النمط تباع بثمن أﻏلى مرتني من ثمن الدجاج الالحم  ،فان هذا النمط من التربية لم
يتوفر بعد على دفتر حتمالت منجز من طرف املستثمر و مرخص من السلطات اخملتصة طبقا ملقتضيات القانون  99-49و نصوصه
التطبيقية.
ونظرا للطلب املتزايد على املنتوجات الصادرة عن أمناط التربية البديلة للدواجن من قبل شريحة من اجملتمع ،فﺈنه من املمكن أن تعرف
أمناط تربية الدواجن حتت »عالمة جتارية« و»إنتاج بيولوجي« تطورا في السنوات املقبلة.
و هذا ما جاءت به عقدة البرنامج املوقعة بني احلكومة و الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في يوم  26أبريل  2011مبكناس
لتنمية قطاع الدواجن  ،ضمن إستراجتيتها لتنويع إنتاج الدواجن وذلك بغية تشجيع التربية البديلة للدواجن .ومن املتوقع أن تصل
كمية اللحوم الصادرة من هذا النمط إلى  100.000طن في أفق عام  2020أي بنسبة  11%من اإلنتاج اإلجمالي .
يجب أن يعتمد إنتاج الدواجن وفقا لنمط معني ،باستثناء منط اإلنتاج البيولوجي الذي حتدد شروطه اخلاصة بقرار وزاري ،على دفتر
حتمالت معتمد ومصادق عليه بقرار من الوزير املكلف بالفالحة.
ويجب أن يتضمن هذا الدفتر الضوابط والشروط الواجب احترامها حسب املعايير التالية:
• ساللة الدواجن
• ظروف التربية
• السن عند الﺬبﺢ
• التﻐﺬية
• العالج
طبقا للمادة  16من القانون  ،99-49يجب أن حتتوي لفائف منتوجات الدواجن على جملة من املعلومات توضح خصوصيات املنتوج
) عالمة ،منط التربية(  ،وﳝنع في أية حالة استعمال معلومات وإشارات تدفع إلى االعتقاد بأن هذه املنتوجات صادرة عن منط تربية خاص
دون التقيد أو االستجابة للضوابط وااللتزامات اخلاصة بهذا النمط من اإلنتاج.
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ظرفية القطاع
أزمة ﻗطاع الدواجن مستمرة
على الرﻏم من االرتفاع الطفيف
الذي شهدته أسعار الدواجن
بالضيعات خالل شهر يوليوز
و ﻏشت مقارنة مع شهر
يونيو ) 2011بنسبة +13%
بالنسبة لدجاج اللحم،
 +3 %بالنسبة للديك الرومي و
 +16,5%بالنسبة للبيض( ،فﺈن
قطاع الدواجن باملغرب لم يتمكن بعد من تعويض اخلسائر التي
حلقت به منذ بداية السنة.
شهدت أسعار حلوم الدواجن ،منذ األسبوع الثالث من شتنبر
 ،2011ارتفاعا ملحوﻇا نتيجة ارتفاع الطلب على هذه املنتوجات
بسبب تأجيل جميع املناسبات إلى ما بعد نهاية شهر رمضان ،في
حني التزال أسعار بيض االستهالك منخفضة إلى أقل من تكلفة
اإلنتاج ،مما جعل منتجي بيض االستهالك ،وللمرة األولى في تاريخ
قطاع الدواجن باملغرب ،يتكبدون خسائر مادية مهمة في شهر
رمضان الذي يعتبر عادة الفترة التي يرتفع فيها اإلقبال على بيض
االستهالك.

اجلموع العامة العادية
طبقا ملقتضيات قوانينها األساسية ،عقدت الفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن واجلمعيات املنخرطة في إطارها جموعها العامة
العادية السنوية خالل شهر يونيو  2011بالدار البيضاء .وشهدت
هذه اجلموع مناقشة جميع األنشطة املنجزة خالل السنة املاضية
واملصادقة على التقارير األدبية واملالية ،وكذلك املصادقة على
برامج العمل لسنة  .2012 - 2011عالوة على ذلك ،مت التطرق
إلى مواضيع مختلفة حول األزمة التي يشهدها قطاع الدواجن
واإلجراءات املتخذة لتجاوزها.

اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن تعزز ﲤثيلية
القطاع علﻰ الﺼعيد الوطني
ستنظم اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ،بتعاون مع
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ،ما بني شهر أكتوبر2011
ويونيو  2012اجتماعات جهوية إخبارية وحتسيسية لفائدة مربيي
الدواجن مبختلف جهات املغرب )اجلهة الشرقية ،الريف ،الدار
البيضاء ،فاس ،مكناس ،مراكش ،أكادير ،طنجة ،تطوان ،بني مالل،
الرشيدية ،ورزازات ،الرباط ،القنيطرة ،واجلهة اجلنوبية( وتهدف هذه
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االجتماعات إلى تعزيز متثيلية القطاع على مستوى هذه اجلهات
وذلك من خالل خلق مندوبيات )فروع(  /جمعيات جهوية وانتخاب
مكاتب لها.
ولهذا الغرض ،قامت اجلمعية ببعض التعديالت في قانونها
األساسي والداخلي في جمع عام استتنائي انعقد يوم 07
شتنبر  2011بالدار البيضاء .من جهة أخرى ،ستكون هذه
اللقاءات مع املربيني مناسبة ملناقشة الوضع الراهن لﻸزمة التي
يعاني منها قطاع الدواجن وكذا التدابير التنظيمية املتخذة من
طرف الفيدرالية واملكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية لتجاوز األزمة احلالية.

مشاركة الﻔيدرالية في معرض  SPACE 2011بﻔرنسا
في إطار شراكتها مع مختلف املعارض ،شاركت الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن في معرض  SPACEالذي مت
تنظيمه في  Rennesبفرنسا من 13إلى  16شتنبر .2011
وكانت هذه املشاركة
فرصة للفيدرالية من
أجل تعزيز عالقاتها
مع املهنيني و الشركاء
احلاضرين في املعرض ،كما
كانت مناسبة للتعريف
مبعرض الدواجن بالدار
البيضاء.
رواﻕ الﻔيدرالية في معرض  SPACE 2011بﻔرنسا

اﻗتراحات حوﻝ ﻗانون املالية 2012
قدمت الفيدرالية للكونفيدرالية العامة للمقاوالت باملغرب
) (CGEMمقترحاتها فيما يخص مشروع قانون املالية لسنة
 2012والتي تتلخص فيما يلي:
• مشكل الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة لﻸعالف املركبة
والتي يترتب عنها ما ﳝكن أن نسميه باملصدم؛
• استعمال القمح العلفي في تغذية املواشي؛
• رفع الرسوم اجلمركية على املواد الدهنية؛
• اتخاذ تدابير للتخفيف من ﺁثار ارتفاع أسعار املواد األولية على
قطاع الدواجن.
تهدف هذه املقترحات إلى حتسني القدرة التنافسية لقطاع
الدواجن واستمراريته في تقدمي منتوجات ذات جودة عالية بأثمنة
مناسبة ومعقولة للمستهلك.

برنامﺞ معلوماتي لتتبع تسليم الكتاكيت
في إطار تطبيق املادة  11من مرسوم القانون  99-49التي تلزم
احملاضن بتسويق كتاكيتهم للمربني املرخص لهم فقط ،قام
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بﺈجناز
برنامج معلوماتي بهدف تتبع تسليم الكتاكيت .و اعتبارا لذلك،
يتوجب على احملاضن تسجيل كل عملياتهم املتعلقة بتسليم
الكتاكيت في البرنامج املعلوماتي املذكور وذلك ابتداء من فاﰌ
شتنبر .2011
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مستجدات

معرض الدار البيضاء لقطاع
الدواجن في تطور مستمر
منذ  14سنة ومعرض الدار
البيضاء لقطاع الدواجن
في تطور مستمر ،حيث
عزز مكانته و أصبح يشكل
حدثا بارزا ﳝتد إشعاعه إلى
منطقة شمال وﻏرب إفريقيا.
يهتم هذا املعرض بقطاع تربية الدواجن ،إذ يعتبر كـموعد سنوي
مهني يستقطب حوالي  350عارضا من مختلف اجلنسيات،
يقدمون سنويا أحدث التطورات التقنية والتكنولوجية في
قطاع الدواجن ألزيد من  12000زائرا.
و تنعقد دورته الرابعة عشر واملمتدة عبر  3أيام من  29نونبر
إلى فاﰌ دجنبر  ،2011باملركز الدولي للمؤمترات و املعارض التابع
ملكتب الصرف بالدار البيضاء ،في إطار تدعيم وعصرنة قطاع
الدواجن باملغرب .و قد سخرت الفيدرالية مجهودات ال يستهان
بها لتنظيم الدورة احلالية.

إحﺼاﺋيات معرض الدار البيضاء
’‘دواجن ‘‘2010
•  200رواق عرض
•  350عارض
•  60%شركات أجنبية
•  12000زائر
• مساحة  6000متر مربع مغطاة
• مشاركة  95%من عارضي دورة 2009
•  95%نسبة إرضاء املشاركني فيما يخص جودة تـنظيم دورة
.2009
•  95%من املشاركني أبدوا ارتياحهم لتاريخ تنظيم املعرض.
•  100%من املشاركني موافقون على مكان تنظيم املعرض
)املركز الدولي للمؤمترات واملعارض ،طريق اجلديدة(
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يعتبر النجاﺡ و التطور الذي عرفه معرض‘‘دواجن‘‘ على
الصعيد العاملي ثمرة ألهمية قطاع الدواجن باملغرب من جهة،
وللمجهودات املبذولة من طرف املهنيني وموﻇفي الفيدرالية
من جهة أخرى ،وذلك من خالل مشاركتهم الفعالة في مختلف
املعارض التي تربطها عالقة شراكة مبعرض دواجن.

إعالن للمربيﲔ
مبناسبة تنظيم معرض‘‘دواجن  ،‘‘2011ستضع الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن رهن إشارة املربني حافالت لنقلهم
ذهابا و إيابا من و إلى الدار البيضاء.
لذا ،فعلى الراﻏبني االستفادة من هذه العملية ،االتصال في
أقرب اﻵجال ،باملندوبني اجلهويني للجمعية الوطنية ملنتجي حلوم
الدواجن املكلفني بتنظيم هذه الرحالت علما بأن عدد املقاعد محدود.
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نشرة إخبارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن باملغرب
كلمة العدد

في إطار تفعيل اإلستراتيجية الفالحية خملطط املغرب األخضر
الذي تبنته وزارة الفالحة و الصيد البحري ،يرتقب مهنيو قطاع
الدواجن باهتمام كبير املصادقة على مشروعي قانونني اثنني؛ األول
رقم  10-39يتعلق بالتجميع الفالحي (انظر «حتت اجملهر» ص.
 ،)12والثاني رقم  10-38يتعلق بالهيئات البيمهنية للفالحة
والصيد البحري.
بالنسبة لقطاع الدواجن ،من شأن قانون التجميع الفالحي أن
يعمل على تأمني املعامالت التجارية بني اجمل ِّمعني ()agrégateurs
واجمل َّمعني ( ،)agrégésاألمر الذي كان يشكل عائقا أساسيا أمام
تبني املهنيني لهذا الشكل من التنظيم.
إن تنمية مشاريع التجميع ستمكن من التنظيم اجليد واحملكم
لإلنتاج ،إضافة إلى حتسني طرق تصريف منتجات الدواجن في
أسواق االستهالك.
من جهته ،سيساهم قانون الهيئات البيمهنية في تعزيز التشاور
وصناعة القرار بني املهنيني من أجل اإلجماع على إبرام إتفاقات
ومتديدها إلى مجموع الفاعلني في القطاع ،مما سيكون له أثر كبير
في حتقيق املصلحة املشتركة خملتلف املتدخلني.
في الوقت الراهن ،يشكل تنظيم اإلنتاج وتطهير قنوات التسويق
ومالءمة عرض منتجات الدواجن للحاجيات الفعلية للسوق احملور
األساسي الستراتيجية تنمية قطاع الدواجن .وإن نشر وتفعيل
مقتضيات القوانني السالفة الذكر يعتبر بالنسبة للهيئات
البيمهنية أدوات قانونية مهمة لدعم هذه اإلستراتيجية بهدف
حتقيق تنمية مدروسة ،منسجمة ومربحة جلميع مكونات القطاع.
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