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بالغ �صحفــــي

يف اإطار حملتها التوا�سلية مع امل�ستهلك ، تنظم اجلمعية الوطنية ملنتجي بي�ض الإ�ستهالك والفيدرالية البيمهنية لقطاع 

الدواجن باملغرب،  ب�رشاكة مع الفاعلني يف القطاع :

»اليوم الوطني الرابع للبي�ض« 

وذلك يومي ال�سبت و الأحد 14 و15 يناير 2012    

 بفندق كنزي منارة بال�ض مبراك�ض.

وتهدف اجلمعية من خالل هذا امللتقى ال�سنوي فتح نافذة للتوا�سل املبا�رش مع الإعالم واملهنيني وامل�ستهلك للتعريف 

بالفوائد الغذائية للبي�ض ومكوناته الأ�سا�سية  يف التغذية ال�سليمة. 

ومن بني اأهداف اليوم الوطني الرابع : 

 : امل�ستهلك حول  • حت�سي�ض 
- املنافع الغذائية لبي�ض ال�ستهالك  

- مراحل اإنتاج بي�ض ال�ستهالك  

- تنظيم انتاج  بي�ض ال�ستهالك    

ال�ستهالك بي�ض  ملنتجي  الوطنية  للجمعية   2012 ل�سنة  التوا�سل  • برنامج 
يناير   15 الأحد  يوم  مبراك�ض،   نونرب   16 ب�ساحة  بالبي�ض  اأومليط  اأكرب  حت�سري   : فريدة  تظاهرة  • تنظيم   

�سمي�سة. ال�سهرية  النجمة  مب�ساركة  م�ساء وذلك  ال�سابعة   ال�ساعة  اإىل  زوال   الثانية  ال�ساعة  من   2012
ولأجل املزيد من املعلومات املرجو الإت�سال ب : 

اجلمعية الوطنية ملنتجي بي�ض ال�ستهالك  

125-123 �سارع اإميل زول - الدارالبي�ساء   

الهاتف : 89 24 54 22 05 / 88 24 54 22 05  

الفاك�ض : 34 46 44 22 05   

 fisamaroc@gmail.com : الربيد اللكرتوين  

www.fisamaroc.org.ma : املوقع اللكرتوين  

پريكوم  

332، �سارع ابراهيم الروداين - الطابق الرابع - املعاريف  

الدارالبي�ساء - 100 20  

الهاتف : 81 66 23 22 05 / 50 66 23 22 05  

الفاك�ض : 40 67 23 22 05  

precom@menara.ma : الربيد اللكرتوين  



2012 ôjÉæj 14 âÑ°ùdG

AÉ°†«ÑdGQGódÉH Iójó÷G ≥jôW É«≤jôaG øjõæÑdG á£fi øe ÉbÓ£fG ÜÉgòdG :     9h
  ôjôéæH áæjóÃ  ∑Ó¡à°S’G ¢†«H êÉàfG á©«°V¤EG ∫ƒ°UƒdG :    11h30

á©«°†dG  IQÉjR :   12h00 - 13h30
á©«°†dÉH AGò¨dG :   14h - 16h00

¢ûcGôe ƒëf ¥Ó£f’G :    16h00
¢ûcGôe ¢UÓ> IQÉæe …õæc ¥óæa ¤EG ∫ƒ°UƒdG :   17h00

¥óæØdÉH »∏°UGƒJ ´ÉªàLG :    18h-19h00
á«©ª÷G ¢ù«Fôd Ö«MôJ áª∏c•     

: ∫ƒM ¢VhôY •     

 ∑Ó¡à°S’G ¢†«H êÉàfG ΩÉ¶f -      

∑Ó¡à°S’G ¢†«H êÉàfE’ áª¶æŸG ÚfGƒ≤dG -      

∑Ó¡à°S’G ¢†«Ñd á«FGò¨dG ™aÉæŸG -      

∑Ó¡à°S’G ¢†«Ñd á«æWƒdG á«©ªé∏d 2012 áæ°ùd π°UGƒàdG èeÉfôH -      

 ¢TÉ≤f :   19h - 20h00
.¢UÓ> IQÉæe …õæc ¥óæØH AÉ°ûY áHOCÉe :     21h

2012 ôjÉæj 15 óMC’G

 Qƒ£ØdG áÑLh :     9h00
 AGò¨dG áÑLh :   12h00 - 13h30

ôÑfƒf 16 áMÉ°S ≈dEG ÜÉgòdG :    13h45
á°û«ª°T ïÑ£dG áªéf Qƒ°†ëH É«≤jôaEÉH ¢†«ÑdÉH §«∏ehCG ôÑcCG ô«°†ëJ :   14h - 19h00

AÉ°†«ÑdGQGódG ≈dEG IOƒ©dG :     17h
AÉ°†«ÑdGQGódG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG :    20h00

ASSOCIATION NATIONALE
DES PRODUCTEURS D'ŒUFS
DE CONSOMMATION

óMC’Gh âÑ°ùdG èeÉfôH
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∑Ó¡à°S’G ¢†«H »éàæŸ á«æWƒdG 
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اأكرب اأومليط البي�ض باإفريقيا

يف اإطار اليوم الوطني الرابع لبي�ض اال�ستهالك )15 يناير 2012(

حت�سري اأكرب اأومليط البي�ض باإفريقيا على هام�ض اليوم الوطني الرابع لبي�ض اال�ستهالك املو�ضوع

• حت�سي�ض امل�ستهلك حول الف�سائل الغذائية لبي�ض اال�ستهالك                                 
• اإ�ستئ�سال االأفكار اخلاطئة لدى امل�ستهلك حول البي�ض 

•حت�سي�ض امل�ستهلك حول اجلودة الغذائية للبي�ض وبفوائده ال�سحية، علما اأنه حاليا باملغرب، متثل الربوتينات من 
اأ�سل حيواين  18 غرام / فرد / يوم مقابل 25 غرام / فرد / يوم املو�سى بها من طرف منظمة ال�سحة العاملية اأي 

بنق�ض 7 غرام / فرد / يوم

• وجتدر اال�سارة كذلك اأن البي�ض يبقى هو امل�سدر الوحيد للربوتني من اأ�سل حيواين الذي هو يف متناول 
اجلميع. كما يبقى البي�ض  املادة املو�سى بها يف كل حاالت نق�ض الربوتني. لذلك يبقى حت�سي�ض امل�ستهلك حول 

املنافع الغذائية للبي�ض من بني اأولويات هذا اللقاء التوا�سلي .

الأهداف

• املهنيون 
• امل�ستهلك

• و�سائل االإعالم الوطنية

امل�ضتهدفون

• 21000 بي�سة
• 85 لرت من زيت املائدة

• توابل

املكونات

CARROT وكالة املح�رض

• مقالة من االإينوك�ض قطرها 5 اأمتار وعلوها 20 �سم
• 12 ملعقة خ�سبية للتحريك طولها 3 اأمتار

• اأطباق ورقية

اأنية التح�ضري  

  

19h 00 نهاية الربنامج

ورقـــــة تقنيــة
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تقدمي اجلمعية الوطنية ملنتجي بي�ض اال�ستهالك

اجلمعية الوطنية ملنتجي بي�ض اال�ستهالك هي منظمة مهنية ذات اأهداف غري جت�رية ت�أ�س�ست �سنة 1995 

بني منتجي بي�ض اال�ستهالك ب�ملغرب و م�رصح به� طبق� ملقت�سي�ت  الظهري املوؤرخ ب 15 نونرب 1958 

كم� مت تغيريه و تكميله فيم� بعد.

 )FISA( الدواجن  لقط�ع  البيهنية  الفيدرالية  اال�ستهالك هي ع�سو يف  بي�ض  الوطنية ملنتجي  اجلمعية 

.)CGEM(  وع�سو يف الكنفدرالية الع�مة ملق�والت املغرب

اأهداف اجلمعية :

• متثيل امل�س�لح االقت�س�دية لقط�ع اإنت�ج حلوم الدواجن، درا�سة طرق جديدة لتح�سني تنظيم    

القط�ع، طرق االإنت�ج و البيع و الت�سويق و كذا مالءمته� حل�جي�ت ال�سوق.  

• متثيل قط�ع اإنت�ج حلوم الدواجن فيم� يخ�ض م�س�حله الع�مة لدى ال�سلط�ت املحلية واجلهوية    

والوطنية والدولية.  

• ت�سجيع ا�ستهالك حلوم الدواجن، جمع كل االإح�س�ئي�ت و املعلوم�ت اخل��سة ب�لقط�ع،     

تنظيم  حمالت التوا�سل واالإ�سه�ر   

• رفع الدع�وي ال�رصورية التي تفيد ال�س�لح الع�م للقط�ع وتقدمي يد العون و امل�س�عدة لع�سو    

اأو بع�ض االأع�س�ء فيم� يخ�ض الق�س�ي� املبدئية.  

• االحت�د مع املنظم�ت املهنية املم�ثلة لدرا�سة و متثيل امل�س�لح االقت�س�دية امل�سرتكة.  

التنظيم و امل�س�ركة يف امللتقي�ت الوطنية و الدولية التي تعنى بن�س�ط اإنت�ج حلوم الدواجن.  

• خدمة و تقدمي الن�سيحة الأع�س�ء اجلمعية.  

• حتديد امل�س�ريع التنموية، ت�سجيع وتوجيه اال�ستثم�ر وكذا العمل على �سم�ن التك�مل بني    

خمتلف حلق�ت القط�ع.  


