
البنيات التحتية لقطاع الدواجن استهالك منتوجات الدواجن 

املغرب 

بالرغم من أن معدل استهالك منتوجات الدواجن سجل ارتفاعا 
ملحوظا خالل السنوات األخيرة باملغرب، فالزال دون املعدالت املسجلة 

في العديد من البلدان األخرى ذات املستوى التنموي املماثل.

40 مصنع لألعالف املركبة.
46 محضن إلنتاج الكتاكيت من صنف اللحم.
5 محاضن إلنتاج الكتاكيت من صنف البيض.

3 محاضن إلنتاج الكتاكيت من صنف الديك الرومي.
4.326 ضيعة مرخصة إلنتاج حلوم الدواجن.

282 ضيعة مرخصة إلنتاج الديك الرومي.
217 ضيعة مرخصة إلنتاج بيض االستهالك. 

23 مجزرة صناعية للدواجن. 

يقع املغرب في أقصى الشمال الغربي للقارة اإلفريقية و جنوب مضيق 
جبل طارق و يشكل املغرب بذلك نقطة تواصل و ملتقى العالم العربي 

و األوربي و اإلفريقي.

: 710.850 كلم مربع • املساحة  
: 30 مليون • الساكنة  

: الدرهم • العملة   
: العربية و الفرنسية • اللغة   

: الرباط • العاصمة  
: الدار البيضاء • املركز االقتصادي  
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استهالك حلوم الدواجن )كلغ للفرد سنويا(

استهالك البيض )بيضة للفرد سنويا(



منتوجات قطاع الدواجن أهمية قطاع الدواجن سنة 2008 الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن - فيزا-

فلسفة الفدرالية :

أهداف الفدرالية :

الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن )فيزا( منظمة مهنية مهيكلة
و ديناميكية في خدمة قطاع الدواجن و مهنيي القطاع و املستهلك.

 
أسست الفدرالية في أكتوبر 1995 و تضم خمس جمعيات متثل كل 

واحدة منها فرعا مهما في قطاع الدواجن :

AFAC   : جمعية مصنعي األعالف املركبة.
ANAM      : اجلمعية الوطنية ملنتجي الكتاكيت باملغرب.

APV  : اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن.
ANPO   : اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك.

ANAVI   : اجلمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن.

يصل حجم االستثمارات في قطاع الدواجن إلى 8.3 مليار درهم*. 
يقدر رقم معامالت 20.6 مليار درهم.

يوفر قطاع الدواجن 320 ألف منصب شغل.
يغطي قطاع الدواجن أكثر من ثلث البروتينات ذات األصل احليواني في 

الوجبة الغذائية املتوسطة للمستهلك املغربي.

مصادر البروتينات من أصل حيواني 
داخل التركيبة الغدائية

درهم* دوالر أمريكي =  8,5 

يغطي اإلنتاج الوطني من حلوم الدواجن و بيض االستهالك جميع 
حاجيات السوق.

متيز قطاع الدواجن سنة 2008 ب :
390.000 طن من حلوم الدواجن

50.000 طن من حلوم الديك الرومي
2.9 مليار بيضة

2.2 مليون طن من العلف املركب اخلاص بالدواجن
330 مليون كتكوت من صنف اللحم
13 مليون كتكوت من صنف البيض

4.6 مليون كتكوت من صنف الديك الرومي 

   تطور إنتاج و أسعار دجاج اللحم

            تطور إنتاج و أسعار بيض االستهالك

الرفع من قدرة قطاع الدواجن على إنتاج و تسويق منتوجات الدواجن 
ذات جودة عالية و بأثمنة تنافسية في متناول املستهلك.

العمل على حتسني الظروف التقنية و االقتصادية إلنتاج و تسويق 
منتوجات الدواجن.

ترسيخ و توطيد أواصر التواصل مع السلطات العمومية من أجل 
حتقيق تنمية مستدمية لقطاع الدواجن.

إعالم و حتسيس و تأطير مهنيي قطاع الدواجن.
الرفع من جودة منتوجات الدواجن وكذا إنعاش مستوى استهالكها.
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