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الیوم الوطني الثاني للبیض بمناسبةاألنشطة المرتقبة   
 

  2010 ینایر 15جمعة ال

  مجالت، التلفزة، الرادیو،الجرائد، ال( اإلعالمیة المنابرمع مختلف  ندوة صحفیةعقد(... 
بفندق شراطون الدار  الخامسة مساءاعلى الساعة  1020ینایر  07الخمیس  یوم

 .البیضاء
 

  اعحول  یوم دراسيتنظیم و  ''المغربب البیض واألمن الغذائي'' شعار إنتاج البیض تحت قط
  .الصخیرات – المؤتمرات قصرب  2010 ینایر 16السبت ذلك یوم 

 

  األسواق و بمختلف  بیضال منھیأة انطالقا مختارة و متنوعة م وصفات أروقة لتذوقإقامة
 .(GMS) المتاجر الكبرى

 

 وأھمیة فوائده  االستھالك بیض حول جودةتتضمن معلومات  مطبوعات تربویة توزیع
 ... ، طرق تخزین البیض،الغذائیة

 

  المجالت النسائیة والطبیةنشر إعالنات إشھاریة بأھم.  
  و كذا شاحنات مصانع األعالف  لبیضا نقللى شاحنات عإلصاق إعالنات إشھاریة

  ...،األطباء البیطریینالمركبة، المحاضن،  
  البیضلى عإلصاق إعالنات إشھاریة. 

  
  التلفزةعبر موجات  وصالت إشھاریةنشر. 

 
  ذاعةاإلعبر موجات  وصالت إشھاریةنشر.  

 
 ذائیةوأھمیة فوائده الغبالمغرب لتحسیسھم بجودة البیض  ھیأة األطباء التواصل مع. 

 

  غذائیة انطالقا من البیضأحسن وصفة  مباراةتنظیم. 
 

 



 
   

الیوم الوطني الثاني للبیض أھداف  
   

  
  و المستھلك ینالمباشر بین المھنی لالتصالترسیخ موعد سنوي.   

  
 المستھلك بشأن القیمة الغذائیة للبیضحسیس ت.  

  
  ء صحي ومغذي غذاكالبیض أھمیة المستھلك المغربي ذھن  ثقافة وفي ترسیخ

  .ومتوازن
  

  التي تمس واألحكام المسبقة  و المغلوطة وھمیة والمفاھیم الخاطئةالتبدید الخرافات
 .البیض بجودة

  
 تشجیع استھالك البیض في المغرب،...  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 تقدیم الجمعیة الوطنیة لمنتجي بیض االستھالك
 

بین منتجي بیض  1995تأسست سنة ذات أھداف غیر تجاریة ة مھنیة منظمھي  الجمعیة الوطنیة لمنتجي بیض االستھالك
  .كما تم تغییره و تكمیلھ فیما بعد 1958نونبر  15لظھیر المؤرخ ب ا مصرح بھا طبقا لمقتضیات و  االستھالك بالمغرب

ضو في الكنفدرالیة عو ) FISA( عضو في الفیدرالیة البیھنیة لقطاع الدواجنھي  الجمعیة الوطنیة لمنتجي بیض االستھالك
  ).CGEM(  العامة لمقاوالت المغرب

 : أھداف الجمعیة

  تمثیل المصالح االقتصادیة لقطاع إنتاج لحوم الدواجن، دراسة طرق جدیدة لتحسین تنظیم القطاع، طرق اإلنتاج و
  .البیع و التسویق و كذا مالءمتھا لحاجیات السوق

 لحھ العامة لدى السلطات المحلیة والجھویة والوطنیة والدولیةتمثیل قطاع إنتاج لحوم الدواجن فیما یخص مصا.  
  تشجیع استھالك لحوم الدواجن، جمع كل اإلحصائیات و المعلومات الخاصة بالقطاع، تنظیم حمالت التواصل

  واإلشھار 
 عضاء فیما رفع الدعاوي الضروریة التي تفید الصالح العام للقطاع وتقدیم ید العون و المساعدة لعضو أو بعض األ

  .یخص القضایا المبدئیة
 االتحاد مع المنظمات المھنیة المماثلة لدراسة و تمثیل المصالح االقتصادیة المشتركة.  
 التنظیم و المشاركة في الملتقیات الوطنیة و الدولیة التي تعنى بنشاط إنتاج لحوم الدواجن.  
 خدمة و تقدیم النصیحة ألعضاء الجمعیة. 
 ویة، تشجیع وتوجیھ االستثمار وكذا العمل على ضمان التكامل بین مختلف حلقات القطاعتحدید المشاریع التنم.  

 

 
 
 
  
                        



        

  قطاع إنتاج بیض االستھالك في المغرب
  .ضادجاج البیالالدجاج المسمى  بیض المائدة ھو منتوج أوبیض االستھالك  

المتعلق  99- 49القانون  لمنصوص علیھا فيیربى الدجاج البیاض داخل ضیعات تستجیب لجمیع الشروط ا 

  ".جات الدواجنوتسویق منتالحمایة الصحیة لضیعات الدواجن ومراقبة إنتاج وب"

للترخیص من طرف المصالح البیطریة التابعة لوزارة قبل مزاولة نشاطھا، تخضع ضیعات تربیة الدجاج البیاض  

  .عقدة التأطیر الصحي إطارمنتدب في  طبیب بیطري خاص إشرافالفالحة وتكون ھذه الضیعات تحت 

بصفة تتوفر ضیعات تربیة الدجاج البیاض على سجل التتبع الصحي الذي یوقع من طرف الطبیب البیطري المؤطر  

الة الصحیة للدجاج البیاض في أي وقت وكذلك یمكننا من تعقب مختلف حھذا السجل بمعاینة الیسمح  ,منتظمة

  اإلنتاجمراحل 

...) الشعیر, الذرة(الحبوب  منتوجات طبیعیة أھمھا علف مركب متوازن مكون أساسا منالبیاض دجاج یستھلك ال 

ة المعدنی األمالحمن الفیتامنات و كافیةكمیات و...) سب الصوجا وكسب عباد الشمسك(الزیتیة  نباتاتوكسب ال

   .التغذیةنقص في  أيلتفادي 

  .أسبوع 72ض حوالي ادجاج البیالتدوم فترة تربیة  

. بالمائة خالل الثالثة عقود األخیرة  6سنوي یقارب  نموأي بمعدل ، ملیار 3.9وصل إنتاج المغرب من البیض  

  .بیض االستھالك من االكتفاء الذاتي ویغطي اإلنتاج الوطني

  :بلغت إحصائیات قطاع إنتاج بیض االستھالك  

 4  سنویا ملیون كتكوت 14حوالي محاضن تنتج, 

 226  بیض االستھالك جمرخصة إلنتاضیعة, 

 5  البیض لتلفیفمرخصة مراكز. 

ملیار  5ملیار درھم وحقق رقم معامالت یقدر ب  2.2مجموع االستثمارات في قطاع إنتاج بیض االستھالك بلغ  

  .درھم

منصب شغل غیر  30.000منصب شغل مباشر و  12.000, بصفة دائمة, یوفر قطاع إنتاج بیض االستھالك 

  .التوزیعتسویق وشبكة ال من خاللمباشر 

 



  
 استھالك البیض في المغرب و في الخارج

  
حیث انتقل االستھالك من  ،2008و  1970عرف معدل االستھالك السنوي الفردي من البیض ارتفاعا ملحوظا ما بین سنة 

یظل   لكن وبالرغم من ھذا التطور، فإن المعدل المسجل. 2008فرد سنة لل بیضة 117إلى  1970فرد سنة لل بیضة 21
 :ضعیفا مقارنة مع العدید من الدول كما یبین المبیان التالي 

 
 

تبین  

مقارنة مستوى ومصادر البروتینات من أصل حیواني في كل من المغرب و فرنسا فرقا شاسعا في األرقام كما 

 :یوضح ذلك المبیان التالي 
 

 

 121  



 
 

یوم /فرد/غرام18حیواني تمثل  من أصلالبروتینات المغربي أن ستھلك للملوجبة الغذائیة المتوسطة اتحلیل یبین  

 .یوم/فرد/غرام7یوم الموصى بھا من طرف منظمة الصحة العالمیة أي بنقص /فرد/غرام25مقابل 

 

تیارات لتلبیة النقص الحاصل في خیقع في مقدمة اال البیض فإن ,و بما أن ثمن بروتینات البیض ھو األدنى 

  يمن أصل حیوان استھالك البروتینات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 تركیبة البیض وقیمتھ الغذائیة
ات الغذائیة المرتبطة بالنمو ییحتوي البیض على عدد كبیر من المواد المغذیة والتي تساھم في سد الحاج 

  .والمحافظة على الجسم في صحة جیدة
  .في السوق ثمناقل األ النزرةعناصر یمثل البیض مصدر البروتینات واألمالح المعدنیة و 
  .من اللحم رامغ 100التي تقدمھا وجبة مكونة من توفر بیضتان نفس القیمة الغذائیة , المستوى الغذائيعلى  
  :رام غ 60توفر بیضة من فئة  

 الطاقة                     : kcal 90  376أو kj 
 البروتینات                : g 7 
 ھنیةدمواد الال            : g 6 

  شبعغیرمأحادي و متعدد  :  g 4.5  
 مشبع                        :  g 1.5  

 كلسترول                  :g 0.23 
 راأث :                  سكریات 
 فیتامینات 
 عناصر النزرةمعادن و 
 غذائیة أخرى عناصر       

 

 : الطاقة   . أ
  .نظام الحمیة  مادة مفیدة في ،بفضل قدرتھ على إعطاء اإلحساس بالشبع ویعد البیض غذاء قلیل الطاقةعتبر ی

 :البروتینات . ب
البروتین "المختصین في التغذیة  همین الذي یعتبربوخاصة األل ,یحتوي البیض على بروتینات ذات جودة عالیة 

األشخاص البروتینیة عند الطفل والمرأة الحامل والمرضع والنجاعة  مرجعكما یعتبر ". البیولوجي المرجع
  .نیالمسن

 الجسم غیر قادر على صنعھا عتبریالتي  وافرة من األحماض األمینیة األساسیةكمیات , بروتینات البیضتقدم  
یتعلق . مثالیة في البیض ھذه األحماض األمینیة األساسیة بنسبتتواجد . عن طریق التغذیة توفیرھایجب  والتي
  .ستینیلین والسفینیالاألرجنین والوكذلك , ةیلیزین و المتیونین النادرین في معظم المواد الغذائبالخصوصا األمر 

 .حتوي على كل األحماض األمینیة األساسیةي تتالنادرة الغذائیة المواد من بین الالبیض یعتبر  
 :نیةھدمواد الال . ت

حادیة األھون دالھون خاصة من دتتكون ھذه ال. البیض بشكل أساسي في أصفر البیض ھون الموجودة فيدتتركز ال
أومیكا ( وحمض ألفالینولییك) 6أومیكا (وحمض لینولییك ) 9أومیكا (حمض أولییك  نخص بالذكرو غیر المشبعةمتعددة وال
  .لجسماألساسیة ل الوظائف الفیزیولوجیة منتتدخل ھذه األحماض في العدید ). 3

 



 : الفیتامینات . ث
 یمكن للبیض. والفیتامینات القابلة  للذوبان في الماءالبیض مزیج حقیقي من الفیتامینات القابلة  للذوبان في الدھون یعتبر 

  .الیومیة الغذائیة في الوجبة تناولھاتي ینصح بالأن یوفر نسبة مھمة من الفیتامینات 

 الدھونلفیتامینات القابلة للذوبان في بالنسبة ل : 
 

  عند البالغ % 20وعند الطفل  الحاجیات الیومیة من % 50 توفر:  تأثیر جید على البشرة و الرؤیة لھ : Aفیتامین 
  لدى البالغ على األقل من الحاجیات الیومیة  الموصى بھا %10توفر :  في العظامدور في تثبیت الكالسیوم  لھ  :  D  فیتامین

, مضاد الشیخوخة( لجسم اكسدة حیث ینقص من المفعول السلبي للجذور الحرة على خالیا لألدور فعال كمضاد  لھ  :E  فیتامین
  عند البالغ 10 %من الكمیة الیومیة الموصى بھا عند الطفل و 20% على واحدة وي بیضةتتح. ...)ضاد السرطانم

عند  10 %من الكمیة الیومیة الموصى بھا عند الطفل و  20%وي بیضة على تتح. دور بیولوجي في تخثر الدم لھ  : K فیتامین
  البالغ

التفعیل (في الجسم  مھمة أدوار بیولوجیة تلعب :) المجموعة ب(الماء القابلة للذوبان في فیتامینات بالنسبة لل 
لتنفس وصناعة الكریات اعملیة في لمساھمة لالخلوي لألنزیمات المتدخلة في التفاعالت البیوكمیائیة المتعددة  

 : بیضة توفر كل ).ھنیةذبعض األحماض ال ا في تركیبالطاقة وأیضالحمراء و
  للطفل 25%للبالغ ون الحاجیات الیومیة  م %10 توفر  2Bفیتامین 
  للطفل 25%للبالغ ومن الحاجیات الیومیة   %10  توفر  5B فیتامین
  للطفل 25%للبالغ ومن الحاجیات الیومیة   %10  توفر  8B فیتامین
  للطفل 25%للبالغ ومن الحاجیات الیومیة     7%  توفر  9B فیتامین
  للطفل 25%للبالغ وت الیومیة  من الحاجیا  3%0 توفر   12B فیتامین

 : زرةناصر النعالمعادن و  . ج
  : ، من بینھا على سبیل الذكرناصر النزرةي البیض على العدید من المعادن وعیحتو

من الكمیة الیومیة الموصى بھا عند  25%  بیضة على كل ويتتح. والعظامدور في بنیة الخالیا  لھ  ورفوسفال
  عند البالغ 17 %الطفل و

  من الكمیة الیومیة الموصى بھا 15%بیضة على  كل ويتتح. دور في التبادل الدموي لھ  دحدیال
  دور في الوقایة من األعراض العصبیة العضلیة  لھ  منغنزیومال
  .الغدة الدرقیةدور في الوقایة من مرض  لھ  یودال
  .لألكسدة خاصیات مضادیتمیز بدور نافع في العضالت و لھ  لنیومیسال

  : ذائیة أخرىغ عناصر  . ح
توجدان في  ھذه المادتان .الذي یتمیز بخاصیتھ المضادة لألكسدةد یوینتومن الكارتعتبران  كزنتیناالوتیین وزی 
رتبطة عدسة العین وتحلل البقعة الصفراء الم إعتامدورا ھاما جدا في الحد من مخاطر  انصفر البیض، وتلعبأ
 رطانوتلعبان أیضا دورا في الوقایة من الس. العمرب
لیغرام من یم 215على  )غرام 60 من فئة(واحدة بیضة تحتوي . ل الدماغعمالكولین دورا ھاما في تطویر وتلعب  

 .للبالغین االموصى بھالحاجیات الیومیة   من 50%رب االكولین أو ما یق

وتكوین الھیكل العظمي  لجنینا ونمقیمة غذائیة عالیة، ألنھا تحتوي على كافة العناصر الغذائیة الالزمة ل ذات البیضة تعد
 .الكتكوت أثناء التفقیس أعضاء مل جمیعوع

. ناسب جمیع الفئات العمریةی، سھل التحضیر ،اقتصادي مناسب للحمیة، ،جیدةغذائیة منتوج ذو قیمة  البیض یعتبرھذا ول
  .مرارا وتكرارا البیضلتناول  مقنعةأسباب إنھا . حاالتلذیذ في كل ال ھكما أن



  

 

د الغذائیة للبیضالفوائ  
ھذه . جدیدة متطلبات ومراكز اھتمام وأصبحت لھ ھتغذیتلاھتماما متزایدا  يیول لمستھلكأصبح ا،وقتنا الراھنفي  

  : التالیة معاییرالالمتطلبات الجدیدة تنبني على 

 طراوةال ، 

 الصحیة سالمةال، 

 قیمة غذائیة متمیزة, 

  الدسم ،من منخفض مستوى 

 سھولة التحضیر, 

 ثمن/ عامل جودةم أفضل 

 :  فھو یجمع بین ب لھذه االھتمامات،یستجت یعتبر البیض من بین المنتوجات التي  

 المرتبطة بالشروط التقنیة والصحیة المثلى لإلنتاج(ة یالجودة الصح.( 

  البیض تركیبةوالطعم المرتبطة ب(ذوق المن حیث الجودة.( 

  كل مكونات البیضم الجودة ، ھضركیبة، تالالمتعلقة ب(القیمة الغذائیة.( 

  نیة المنخفظةھمواد الذالمتعلقة بالسعرات الحراریة وال(الجودة الغذائیة.( 

 البیض یتیح ف. هوإعداد البیض عمالتاس طرق منبط بالعدد الكبیر ترالم( مطبخيبداع الاإل

أوملیط، بیض مسلوق صلب أو رخو، بیض مقلي، بیض مخلوط، : طباق تنویع األ لمستھلكل

 ).البروتینات جیدة من الستھالك نوعیة ة كثیر استعماالت ...كیش،

  اغناءالبیض غالبا ما یستخدم في . نظرا لبساطتھ وقصر مدة اإلعداد(سھولة التحضیر 

 یستعمل في صنعكما أنھ كثیرا ما ... ، صلصات ، فطائر الكیش gratinsالسلطات وإعداد 

 ...)).الكعك ، كریم ،(        الحلویات

 رخصحیواني األ أصل من اتالبیض البروتینیوفر  (ناسبة سعار مالجودة بأ.( 

  

   
 
 
 
 



 
 

البیض واستعمالھ تخزین  
المحافظة على منذ وقت طویل اإلنسان  استطاع  فقد ،. عروف على البیض قابلیتھ للتخزین بطریقة سھلةمن الم 

 ...).الرمل  والشمع  والجیر،(طرق بشتى الالبیض من خالل تخزینھ 
 البكتیریا  لمنع تكاثرمئویة ل اتدرج 4وحفظھ في الثالجة عند  البیض یجب تخزین, قدر من الحفظ كبرأ لتحقیق 
 . راوتھطى دون التأثیر علیوما  28مئویة لمدة  اتدرج 4البیض عند یمكن االحتفاظ ب 
ي ھذه الحالة ف .بعیدا عن مصادر الحرارة والضوء والرطوبة االعتیادیةحرارة الفي درجة البیض تخزین یمكن  

 .تتضاءل مدة التخزین

  ؟ أن ھل تعلم
  .بیض االستھالك لم یتم إخصابھ 
 ، ال فرق بین البیض ولو اختلف لونھ أو حجمھالقیمة الغذائیةمن حیث  
 لھ عالقة بطراوتھ ولكن مرتبط بنوعیة تغذیة الدجاج البیاضلیس صفر البیض ألون  
بقع . بیضلل دلیال على وجود إخصاب  تعتبروالطراوتھ بالقة لھا صفر البیض ال عأوصمة الدم المتواجدة أحیانا ب 

 .ضةیوعاء دموي خالل تكوین الب تحدث بشكل طبیعي نتیجة لتمزقھاتھ الدم 
یتعلق األمر  .كستھالعلى اال اخطر یشكل الھذا األمر . في بعض األحیان، تتكون البیضة من أصفر بیض مزدوج 
  .في بدایة فترة اإلنتاج  تكون بیضب

  : إرشادات
   وعاء ملئت بالماء،تعتبر البیضة غیر طریة عندما تطفو على سطح  
ھا، إذ تعتبر البیضة طریة كلما كان أصفرھا في المركز وبیاضھا ریكست ة البیض عندطراویمكنك أیضا تحدید حالة  

 سمیك

  : تقنیات
 في ھذه الحالة، .تى موعد استھالكھیستحسن االحتفاظ بالبیض داخل الثالجة حلذا  ال تجوز قطع سلسلة التبرید، 

 استھالكھموعد  ینصح بإخراج البیض في مدة ال تتجاوز الساعة قبل 
یستحسن االحتفاظ بالبیض في المكان المخصص لھ داخل الثالجة وذلك بوضع الرأس الصغیر للبیضة إلى األسفل  

 لتجنب تبادل الغازات مع الثالجة
الغالف یمنع البیض من امتصاص روائح المواد الغذائیة  لكونفیف األصلیة یجب االحتفاظ بالبیض داخل مواد التل 

 ...)البصل،(القریبة منھ 
 ھتحمی والتيط بالبیض یالقشرة الرقیقة التي تحیمكن أن یضر بألنھ . في الثالجة ھغسل البیض قبل تخزینیجب ال  

 ضد التلوث المیكروبي
األول الذي طبیعي الحاجز القشرة تشكل ال باعتبار أن مشققةالقشرة البیض ذو الوإزالة جیدا  فحص البیضتیجب  

 من التلوث الجرثومي یحد

  

  



  
 

 
LIENS UTILES  روابط مھمة                .........           

 
 http://www.fisa.org.ma 

 
 http://www.oeuf.ca  

 
 http://www.lesoeufs.ca 

 
 http://www.oeufcanada.ca  

 
 http://www.eggs.ab.ca  

 
 http://www.eggsite.com  

 
 http://www.cnpo.fr 

 
 http://www.oeufs-asso.com 

 
 http://www.or-des-pres.fr 

 
 http://www.itavi.fr 

 
 http://www.fao.org  

 
 http://www.internationalegg.com  

 
 http://www.incredibleegg.org  

 


