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نشرة إخبارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (الفيزا)
كلمة العدد

انخرط قطاع الدواجن في دينامية التأهيل والتنمية ،بحيث عرف
خالل العامني املاضيني حتوالت ناجتة عن خلق وتفعيل مجموعة
من الورشات من طرف الفيدرالية وبتعاون وثيق مع مختلف
مصالح وزارة الفالحة ،منها :
 تطبيق القانون  99-49الذي ساعد على التأهيل التقنيوالصحي لوحدات اإلنتاج.
 عقدة البرنامج املبرمة بني احلكومة والفيزا والتي شجعتأنشطة تنموية لتطوير القطاع.
 مخطط “ املغرب األخضر“ الذي عزز رؤية الفيدرالية بتعاون أوبشراكة مع مختلف الفاعلني في القطاع من أجل منو مدروس
ومنسجم للسلسلة بكاملها.
باإلضافة إلى الورشات املذكورة ،يتطلب حتسني القدرة
التنافسية لقطاعنا حتت ظل العوملة واتفاقيات التبادل احلر
التي انخرط فيها املغرب ،اخلفض من تكاليف اإلنتاج املرتفعة
التي يتحملها القطاع.ولهذا السبب انتهزت الفيدرالية فرصة
التحضير لقانون املالية  2010من أجل إعادة طلبها ملراجعة
الرسوم اجلمركية و الضريبة على القيمة املضافة املطبقة على
بعض املواد ومعدات الدواجن .ونأمل أن تؤخذ هذه الطلبات بعني
االعتبار!
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ظرفية القطاع
أثمان منتجات الدواجن في ارتفاع
سجلت أثمان منتجات الدواجن بالضيعة ،خالل صيف ، 2009ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى  14,15درهما للكيلو بالنسبة للدجاج من
صنف اللحم 18,20 ،درهما للكيلو بالنسبة للديك الرومي و  0,81درهم للبيضة .ويرجع هذا االرتفاع إلى انتعاش في طلب هذه
املنتجات بسبب عدة عوامل :ارتفاع مفرط في أثمان اللحوم احلمراء واألسماك ،حتسن دخل الفالحني مع املوسم الفالحي اجليد ،رمضان،
املناسبات ...،وأيضا تراجع في العرض بسبب موجة احلر(الشركي) التي خلفت نقص في اإلنتاج بسبب ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض
في اإلنتاجية.

اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن  APVبجولة إخبارية لفائدة املربيني
تنظم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن  FISAبتعاون مع اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن  APVوباملساندة املالية للمكتب
األمريكي للحبوب ،خالل الثالث شهور األخيرة من هذا العام ،أيام حتسيسية لفائدة مربيي الدواجن من صنف اللحم بتسع مناطق
(فاس ،الرشيدية ،مراكش ،ورزازات ،أكادير ،أسفي ،طنجة ،مكناس وبركان).
وسيشارك في تنشيط هذه االيام ،التي من املنتظر أن تستقطب حوالي  900مربي،مهنيون في القطاع وممثلون عن املديريات اجلهوية
للفالحة ( )D.R.Aوالقرض الفالحي املغربي(  .) CAMوتهدف هذه اإلجتماعات إلى حتسيس الفاعلني في القطاع باخملططات اجلهوية
لتطوير قطاع الدواجن املندرجة في إطار مخطط املغرب األخضرومبقتضيات القانون الصحي  49-99وبشروط احلصول على «قرض
الدواجن» املمنوح من طرف القرض الفالحي املغربي في إطار تطبيق عقدة البرنامج بني احلكومة والفيزا.

اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك ( )ANPOحتتفل ب “اليوم العاملي للبيض“
حتتفل اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك ( )ANPOباملغرب ب “اليوم العاملي للبيض“ الذي في اجلمعة الثانية من شهر أكتوبر
من كل سنة .وكان هذا اليوم مناسبة للمهنيني بالقيام بأنشطة إعالمية عمومية حول اجلودة الغذائية للبيض وفوائده لصحة
املستهلك.

القانون الصحي  ،99-49كثافة الطيور حسب جودة محالت التربية.
ارسلت مديرية السالمة الصحية للمنتجات الغذائية دورية إلى املصالح اجلهوية حول كثافة الطيور في املتر املربع الواحد حسب جودة
وجتهيزات محالت تربية الدواجن وحددت هذه الكثافة حسب اجلدول جانبه :
ويهدف هذا اإلجراء إلى تشجيع بناء ضيعات عصرية
الكثافة
عدد الطيور باملتر املربع الواحد
قادرة على حتسني املر دودية واإلنتاجية.
دجاج اللحم
الديك الرومي
فعلى مربيي دجاج اللحم والديك الرومي االتصال
محالت عادية
باملصالح البيطرية التابعة لهم من أجل تعديل
≤ 12
≤5
املزاولة
الطاقة االستيعابية املشار إليها برخصة
محالت مجهزة مبواد عازلة للحرارة  +وكاالت وشرابات أوتوماتيكية +
≤ 15
≤6
الرشاشات
حسب جدول الكثافة اجلديدة.
محالت مجهزة مبعدات أوتوماتيكية  +باد كولني أو الرشاشات ذات ضغط عالي

≤7

≤ 18

انتخابات 3 :فاعلني في قطاع الدواجن مبجلس املستشارين و  4بالغرف الفالحية
أفرزت االنتخابات األخيرة اخلاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس املستشارين وممثلي الغرف الفالحية عن انتخاب  7مربيي الدواجن وهم
كالتالي  :السادة فؤاد القديري ،خالد إبراهيمي و مولود السقوقع بالنسبة جمللس املستشارين والسادة عبد اللطيف الزعيم ،بوشته
بوصوف ،عزيز العرابي وشرف الدين علوات على التوالي بالغرفة الفالحية لقلعة السراغنة ،الدار البيضاء ،فاس والعيون.وقد انتخب
أيضا السيد بوشته بوصوف نائبا لكاتب جامعة الغرف الفالحية.
وبهذه املناسبة تتقدم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بأحر التهاني للمنتخبني اجلدد وتتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في
مهامهم.
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مستجدات
قانون املالية لعام  : 2010مطالب الفيدرالية
سعيا منها إلى رفع اإلنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الدواجن ،اقترحت الفيدرالية في إطار إعداد قانون املالية لعام
 2010على اإلدارات الوصية مراجعة الرسوم اجلمركية والضريبة على القيمة املضافة املطبقة على مدخالت القطاع.
لذا طالبت الفيزا بإعفاء بشكل نهائي ودائم من الرسوم اجلمركية على واردات القطاع من املواد األولية التي تدخل في
تغذية املواشي باملغرب .فإزالة هذه الرسوم ستمكن املهنيني من االستفادة من الفرص التي تتيحها األسواق العاملية
وبالتالي إلى تخفيض تكاليف إنتاج منتوجات الدواجن.
وملعاجلة مشكل استرداد الضريبة على القيمة املضافة عند مصانع األعالف املركبة والناجتة عن عدم جتانس الضريبة
على القيمة املضافة املطبقة على املواد األولية (ما بني  7و  )٪ 20و وعلى األعالف املركبة ( ،)٪ 7طالبت الفيزا ب :
• تطبيق موحد للضريبة على القيمة املضافة بنسبة  7٪بالنسبة جلميع املنتجات باستثناء الشعير
• اإلبقاء على معدل الضريبة على القيمة املضافة  ٪ 0بالنسبة للشعير والذي يستعمل على حد سواء لالستهالك
البشري وكذلك كعلف للمواشي.
وعالوة على ذلك ،طلبت الفيزا اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة املطبقة عند استيراد املعدات والتجهيزات
املستعملة في ضيعات الدواجن أو تخفيضها إلى  ٪ 10بدال من  ٪ 20املعمول بها حاليا ،بحيث أن املبالغ املستخلصة
من الضريبة على القيمة املضافة على هذه املعدات ال ميكن استردادها من طرف املربيني ألنهم ال يتوفرون على رقم
تعريفي ضريبي وهذا راجع لكون منتجات الدواجن تقع خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة .وبسبب هذا االختالل ملبدأ
حياد الضريبة على القيمة املضافة ،فقد أصبحت تشكل ضريبة على االستثمار ،وبالتالي عائقا رئيسيا إلنشاء وحدات
إنتاج حديثة وعصرية ميكنها من مواجهة حتديات عوملة االقتصاد وحتقيق أهداف عقدة البرنامج املوقعة بني الفيدرالية
واحلكومة .إذن فاإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة من شأنه أن يشجع مربيي الدواجن على جتهيز وحداتهم
مبعدات مالئمة متكنهم من حماية الدواجن من أثار احلرارة “الشركي“ وبالتالي جتنب نفوق عدد كبير من الدواجن وكذا
االضطرابات في تزويد األسواق من منتجات الدواجن.
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ملف تقني

تقنيات تلقيح الدواجن
ما هي صعقة موجة احلر في تربية الدواجن ؟
يعتبر دخول األمراض و األوبئة الى ضيعات تربية الدواجن
الهاجس األساسي و الدائم للمربيني  .وللحيلولة او
للحد من عدوى الدواجن ميكن تفعيل اجرائني متكاملني
هما:
 تطبيق و تفعيل إجراءات صارمة للسالمة الهيكلية وذلك بوضع حواجز وقائية و صحية فعالة.
 تكريس برنامج تلقيح فعال حلماية الدواجن منمختلف األمراض و األوبئة .
متكن تقنية التقيح من إدخال مناعة حمائية عند الدواجن
وذلك من اجل الرفع من مقاومة الدواجن لألوبئة .
إن تعرض الدواجن خملتلف األوبئة ال ميكن له التسبب في عدوى الدواجن امللقحة او عند مالحظة املرض تكون احلاالت
الكلينيكية اقل ضررا و تكون فترة التخلص من الفيروسات ضئيلة جدا.
يوضع كل برنامج التلقيح الوقائي بشراكة و مبراقبة الطبيب
البيطري املؤطر و كذا بحسب املعطيات الوبائية املنتشرة في
منطقة تواجد الضيعة وحسب املعطيات اخلاصة بكل ضيعة
على حدة و بالبيئة اخلاصة بالضيعة وحسب املعرفة املناعية
انطالقا من التحاليل لدم الكتاكيت عند االستسالم ...
يرتبط جناح تقنية التلقيح مبدى ضبط كل التفاصيل املتدخلة
في تخزين اللقاح و تهيئ محلول اللقاح و طريقة توزيعه على
الدواجن.

أهداف التلقيح
 الرفع من أو تعزيز مناعة الدواجن و ذلك بتكوين املضاداتاحليوية الوقائية و النفوق للدواجن و اخلسائر في اإلنتاج املرتبطة
باألمراض الظاهرة (الكلينيكية) .
 الوقاية من األشكال الشبه كلينيكية األمراض . الوقاية من خسائر اإلنتاج و املصاريف الزائدة املرتبطة باملوادالبيطرية على اثر اإلصابات الثانوية.
ال تلقح إال الطيور املتمتعة بصحة جيدة.
يحتفظ باللقاح داخل الثالجة في درجة حرارة تتراوح بني 2و6
درجة مئوية و في الظل و ينقل اللقاح في تلفيف معزول
حراريا.
يجب مراقبة مدة صالحية اللقاح ويجب االحتفاظ بتاريخ
و رقم الفوج اخلاص باللقاح.

يجب حماية الدواجن من كل أنواع اإلجهاد(...)stresse
وخاصة خالل الفترة التي تلي عملية التلقيح.

آليات التلقيح اجلماعي
أحسن تقنية لتلقيح الدواجن هي التلقيح الفردي للطيور٬
و لكن ألسباب اقتصادية و علمية تبقى آليات التلقيح اجلماعي
للدواجن هي األكثر انتشارا  ٬و من بني طرق التلقيح اجلماعي
للدواجن جند :

التلقيح في ماء الشرب :

ينصح مبزاولة تقنية التلقيح في ماء الشرب عند الدواجن
التي يفوق عمرها  4أيام و ﻨلك بسبب استقرار و ثبات كمية
استهالك ماء الشرب خالل األيام األولى للطيور.

تهيئ املعدات و الدواجن :
 يجب حذف استعمال الكلور في ماء الشرب خالل  48ساعةقبل عملية التلقيح .
 يجب تنظيف اخلزان و الشرابات بواسطة اسفنج (بوجن)نظيف و بدون مطهر.
 تطبيق تقنية تعطيش للدواجن ملدة تتراوح بني ساعةو ساعة و نصف.
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 .1برمجة التلقيح :
 اختيار وقت إجراء عملية التلقيح بالرش يتم حسب بعضاالكراهات (جتمع الدواجن و قطع التسخنب و التهوية .)...
 اختيار نوعية املعدات الالزمة الجناز عملية التلقيح بالرش وذلك حسب نوعية اللقاح نفسه و حسب سن الدواجن.
 .2تهيئ عملية التلقيح بالرش :
 قطع التسخني و التهوية قبيل الشروع في عملية التلقيحبالرش.
 اختيار معدات و أجهزة الرش لضمان عمل جسد للبيز خلط اللقاح مع ماء ذات جودة بكتريولوجية و كيميائية سليمةبحيث يستحسن استعمال املياه املعدنية املتواجد في األسواق.

 .3اجناز عملية التلقيح بالرش :
 استعمال أجهزة الرش ذات ضغط تابت. بالنسبة لكتاكيت اليوم الواحد  :توضع الصناديق التي حتتويعلى الكتاكيت متقاربة مع بعضها و ذلك للحيلولة دون افراغ
كمية كبيرة من محلول اللقاح على الفرشة.
وتتم عملية رش اللقاح بعناية و بسرعة تابثة لتشمل كل
الصناديق خارج جهاز الرش تكون على مسافة  40أو  50سنتمتر
فوق رﺆوس الكتاكيت .ويجب االنتظار  10دقائق قبل إفراغ الصناديق
قي اإلسطبل.
 بالنسبة للدواجن املسنة  :يجب جتميع الطيور في جانب مناإلسطبل و بعد ذلك ترش الطيور بعناية و بسرعة ثابتة كذلك.

تقنيات الرش الفردية
تقنية التقطير في العيون  :وتتم هذه العملية بوضع قطرات من محلول
اللقاح داخل أعني الطيور أو اجليوب األنفية و ذلك باستعمال عداد القطرات
اخلاص بعملية التلقيح (في أغلب األحيان  100قطرة في  30مللتر ) .
تقنية إدخال منقار الدواجن في محلول اللقاح  :وتتم هذه العملية باد
حال منقار الدواجن إلى غاية اجليوب األنفية داخل محلول اللقاح و ذلك لتمكني اللقاح من التسرب داخل
اجليوب األنفية ( 150إلى  200مللتر لكل  1000كتكوت ) .
تقنية حقن اللقاح داخل العضالت و حتت اجللد  :إلجناز هذه العملية ،يجب مراعاة استعمال أدوات
معقمة مع احلرص على تبديل اإلبر على رأس كل  1000حقنة

تهيئ اللقاح :
 استعمال معدات نظيفة من أجل اللقاح خالية من كلمطهر.
 يهيئ اللقاح في مكان نظيف في نهاية فترة التعطيش. -ميزج اللقاح مع ماء ذات جودة بكتريولوجية و كيميائية عالية.

جودة املاء املستعمل لتهيئ اللقاح هامة جدا بحيث أن
تكون :
 صاحلة للشرب تستجيب للمعايير املتعارف عليها فياملاء الصالح للشرب.
 ال تشمل على معادن كثيرة أي بدون ايونات كثيرة كاحلديدأو النحاس او املنغنيز أو الكلور.لدا يجب إضافة دقيق
احلليب اخلالي من املواد الدسمة بنسبة  2,5غرام في اللتر
و ذلك حملايدة عمل هذه االيونات .
 قليل احلموضة و من األفضل حموضة تتراوح بني  5,5و. 6,5
 ال حتتوي بتاتا على املطهرات خالل عملية التلقيحبالشرب.

اجناز عملية التلقيح :
 تفرغ األنابيب لتمكني اللقاح من التسرب داخلها . يستحسن التحرك داخل ( اإلسطبل ) من أجل حتريك الدواجنخالل عملية التلقيح مع عدم نسيان كل األركان.
 يجب استهالك محلول اللقاح بكامله في فترة تتراوح بنيساعة و نصف و ثالث ساعات بعدها يصبح احمللول غير قار و
صالح لالستعمال.
الهدف من التأكد من غالبية الدواجن أي  % 90قد أخدت
نصيبها من اللقاح.
 استعملوا بني الفينة و األخرى لونا مغايرا في املاء إلظهار نسبةالطيور التي شملها التلقيح.

التلقيح بالرش :

تعتبر تقنية التلقيح بالرش من التقنيات الشائع استعمالها في
مجال تربية الدواجن و هي تهدف الى حتفيز االستجابة املناعية
في اجلهاز التنفسي العلوي فتكون االستجابة موضعية في
البداية لتصبح بعد ذلك عامة و شاملة.
و ميكن التلقيح بالرش إما في احملاضن بواسطة مقصورة لرش
اللقاح أو داخل الضيعات بواسطة أنواع عدة من أجهزة الرش.

الغاية من التلقيح بالرش :
إن الهدف من التلقيح بالرش هو إيصال املضادات احليوية الى
الغشاء اخملاطي في اجلهاز التنفسي العلوي ( املنقار ) باإلضافة
إلى العينني.
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حتت اجملهر

معرض الدار البيضاء الثاني عشر لقطاع
الدواجن “دواجن “2009

يعتبر معرض “دواجن“ مناسبة فريدة باملغرب وذلك لعرض آخر التقنيات واالبتكارات واملهارات على مهنيي املنطقة (شمال إفريقيا
وغربها) التي تزخر مبؤهالت هامة لنمو قطاع الدواجن كما يلعب هذا املعرض دورا هاما في عصرنة وسائل اإلنتاج وتأهيل تربية الدواجن
باملغرب.
تنظم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن “الفيزا“ معرض الدار البيضاء “دواجن  “2009في نسخته الثانية عشر ما بني  27و
 29أكتوبر  2009باملركز الدولي للمؤمترات واملعارض ملكتب الصرف-الدار البيضاء.
وسيعرف هذا العام مشاركة حوالي  350عارض منها  60في املائة من شركات أجنبية من القارات األوربية واألمريكية واإلفريقية
واألسيوية الفاعلني مبختلف اجملاالت املتعلقة بتربية الدواجن .وينتظر من هذه التظاهرة املهنية استقطاب أزيد من  15.000زائر
مغربي وأجنبي.
 350عارض و عالمة منهم  60%من الشركات األجنبية .
 6000متر مربع مغطاة مهيأة على شكل أروقة عادية أو مشخصة.
 15000زائر من املغاربة و األجانب مرتقبون لزيارة املعرض.
 % 95هو معدل عودة عارضي الدورة السابقة للمعرض “دواجن .“2008
 % 96من عارضي السنة املاضية أبدوا بارتياحهم بعودة تنظيم معرض “ دواجن .“2008
 % 96من العارضني و من الزوار أبدوا ارتياحهم بتاريخ تنظيم املعرض.
 100%من العارضني أبدوا بارتياحهم مبكان تنظيم املعرض.

يعتبر التطور احلاصل و االزدهار املالحظ في تنظيم معرض “ دواجن  “ 2009بالنسبة للدورات السابقة ثمرة للمجهودات امليدولة من
طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن» فيزا» بتعاون مع شركائها و مسانديها المﺆسساتيني (وزارة الفالحة  ٬اجمللس األمريكي
للحبوب ٬االحتاد األوروبي  )...وذلك من خالل ترويج املعرض و التعريف به في كل املناسبات سواء منها الوطنية أو الدولية و كدا بطموح
الفيدرالية في تأكيد معرض الدواجن كتظاهرة جهوية يتسع صداها على شمال وغرب أفريقا .
و تعتبر الشراكات التي عقدها معرض الدار البيضاء لقطاع الدواجن مع العديد من املعارض املماثلة التي تهم قطاع الدواجن و كدا
بتواجد الفيدرالية في أغلبية املعارض الدولية للدواجن منها على سبيل املثال معرض“أطلنطا“ للدواجن بالواليات املتحدة األمريكية
و معرض “سباس“ بفرنسا و معرض“ أغرينا“ بجمهورية مصر العربية و معرض“سيبسا“ باجلزائر و معرض “ فييرا أﭭيكوال“ بايطاليا،
 ...ساهمت بشكل كبير في هذا النجاح و كذا بالرفع من عدد العارضني و عدد ال زوار األجانب.
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حوار

اخلسائر املرتبطة بصعقة موجة احلر “ الشركي“

خلفت موجة احلرارة التي اجتاحت مختلف مناطق
املغرب خالل فصل الصيف أضرارا كبيرة بقطاع تربية
الدواجن .بحيث لم تقتصر اخلسائر على نفوق عدد كبير
من الدواجن في ضيعات تربية دجاج اللحم والديك الرومي

والدجاج البياض وأمهات الكتاكيت بل تعدتها إلى
التأثير بشكل سلبي على اإلنتاجية واملردودية .وللمزيد
من التوضيح ،جنري هذا احلوار مع السيد أحمد العديوي،
رئيس اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن –: -APV
وميكن اللجوء إلى استعمال إحدى تقنيتي التبريد املتواجدة حاليا وهما إما
تقنية الرش عبر بخاخات مجهزة بنظام ضخ من األفضل أن يكون حتت ضغط
عال ( 80 +بار) وإما تقنية الباد كولني وهي تقنية جديدة نسبيا ،تعتمد على
خلق جو مالئم داخل املبنى بحيث توضع لوحات جانبية مبللة باستمرار مير
منها الهواء إلى داخل املبنى فيشبع بالرطوبة وتنخفض درجة حرارته ويصبح
اجلو أكثر مالئمة للطيور.
باإلضافة إلى هذه التجهيزات ،على املربيني توخي احلذر واالنتباه باستمرار
إلى حتذيرات األرصاد اجلوية خالل فصل الصيف و يجب عليهم أيضا حسن
استعمال بعض تقنيات تدبير وتسيير الضيعات التي ميكن أن تساعد في احلد
من تأثير ارتفاع درجات احلرارة على الدواجن.

السيد أحمد العديوي

رئيس اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن –-APV
ما هو تقييمكم ملوجة احلر األخيرة التي اجتاحت املغرب؟
قبل اإلجابة على سؤالكم هذا ،أريد أن أعود بكم قليال إلى الوراء وأقول بأن
مربيي الدواجن يتذكرون مبرارة موجة الشركي وكذا اخلسائر الفادحة التي
تكبدوها في ظرف  3أيام من شهر يوليوز  2003حيث وصلت درجة احلرارة على
الساحل األطلسي  .C°49العديد من املربيني أفلسوا بفقدانهم آنذاك كل
قطعانهم .نفس السيناريو يتكرر كل سنة بحدة متغايرة ولألسف دائما ما
يكون مصحوبا بخسائر دراماتيكية بالنسبة لبعض املربيني.
خالل هذه السنة ،متيزت موجة احلر بحدة كبيرة بتسجيلها لرقم قياسي في
ارتفاع درجة احلرارة وبامتدادها لعدة أيام .وقد اجتاحت موجة احلر هاته كل
مناطق املغرب مبدد زمنية تتراوح بني يومني (مناطق الساحل األطلسي) إلى
أكثر من  15يوما مبناطق الداخل واجلنوب .وقد جتاوزت درجة احلرارة القصوى في
بعض املناطق إلى أكثر من ( C°50مناطق مراكش ،فاس وأكاد ير).
وقد تكبد املربيون خسائر مادية فادحة متثلت أساسا في نفوق عدد كبير من
الدواجن وكذا تسجيل انخفاض في اإلنتاجية واملردودية.
وتعتبر الضيعات األقل جتهيزا والغير مستعدة ملواجهة موجات احلر أكثر
عرضة للضرر واخلسائر.
وقد انعكس هذا على تزويد السوق من حلوم الدواجن بحيث اختل التوازن بني
العرض والطلب بالشكل الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ لألسعار.
ما هي االحتياطات الالزم اتخاذها لتجنب مثل هذه الكوارث؟
جتمع موارد الرغبة في جتنب اخلسائر الناجتة عن حاالت الشركي كانت دائما
من أهم األوليات عند مربيي الدواجن بحيث أصبح اجلميع واعيا بضرورة جتهيز
الضيعات بنظام تبريد مالئم خاصة وأن الشركي أضح ظاهرة مناخية طبيعية
ومتكررة.

13

ما هي العوائق التي حتول دون جتهيز الضيعات مبعدات التبريد؟
العائق الرئيسي هو التكلفة الباهظة ملعدات تبريد ضيعات تربية الدواجن.
هذه املعدات التي يتم استيراد غالبيتها من اخلارج تخضع ل ٪ 20كضريبة
على القيمة املضافة والتي ال ميكن للمربيني استرجاعها ألن منتجات الدواجن
تقع خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة.
جتهيز الضيعات بهذه املعدات مهم جذا ليس فقط للحد من تأثير موجة احلر
خالل فصل الصيف بل أيضا لتحسني تدبير اجلو داخل محالت التربية (درجة
احلرارة  ،الرطوبة  ،مستوي األمونياك  )...،على مدار السنة من أجل الرفع من
إنتاجية ومردو دية وحدات اإلنتاج.
وقد بادرت اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن  - APV -بالتنسيق مع
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن  - FISA-بطلب اإلعفاء من الضريبة
على القيمة املضافة عند استيراد هذه املعدات او تخفيضها وذلك في إطار
إعداد قانون املالية لعام  2010وتقوم حاليا بحملة إعالمية وحتسيسية لفائدة
مربيي الدواجن حول أهمية هذه التجهيزات في حتسني القدرة التنافسية
لقطاع الدواجن.

Agenda & salons
Novembre 2009

8 au 12

16ème CONGRES
MONDIALE VETERINAIRE à Marrakech
Contact : AMPA, BP 6694, Rabat Al Irfane
Rabat Maroc
Tél. +212.537.57.87.77
Fax +212.537.71.05.53
E-mail : info@wvpc2009.org
www.wvpc2009.org
Janvier 2010

27 au 29

INTERNATIONAL POULTRY & FEED
EXPO 2010 à Atlanta (USA)
Contact : US Poultry & Egg Association
Tél. +1.770.493-9401
Fax +1.770.493-9257
www.ipe07.org
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
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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