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حوم لل الثانيیوم الوطني األنشطة المرتقبة في إطار ال
  الدواجن

  

  

  1020ینایر  52الخمیس 

 

  لحوم الدواجنالوطني الثاني لالیوم حول تنظیم  صحفيبالغ نشر. 
 

  مجالت، التلفزة، الرادیو،الجرائد، ال( اإلعالمیة المنابرمع مختلف  ندوة صحفیةعقد(... 
راطون الدار بفندق ش الخامسة مساءاعلى الساعة  1020ینایر  21الخمیس یوم 

 .البیضاء
 

  بمختلف  لحوم الدواجن منمختارة و متنوعة مھیأة انطالقا  وصفات أروقة لتذوقإقامة
 .(GMS) األسواق و المتاجر الكبرى

 

 حول  تربویةتتضمن معلومات  لحوم الدواجن منمھیأة انطالقا كتیبات الوصفات  توزیع
 ... زینھا،، طرق تخوأھمیة فوائده الغذائیة لحوم الدواجن جودة

 

  المجالت النسائیةنشر إعالنات إشھاریة بأھم. 
 

 القناة الثانیة القناة األولى و( التلفزةعبر موجات  وصالت إشھاریة إیذاع(. 
 

 ذاعةاإلعبر موجات  وصالت إشھاریة إیذاع.  
 
 

  



  المغرب لحوم الدواجن بقطاع إنتاج 
  .’’بیبي’’ لروميالدیك او لحم  الدجاجلحم باألساس  بلحوم الدواجنقصد ی 

 القانون تستجیب لجمیع الشروط المنصوص علیھا في ضیعاتداخل  )و الدیك الرومي اللحم دجاج( نجواالدربى ت 

  ".جات الدواجنوتسویق منتالحمایة الصحیة لضیعات الدواجن ومراقبة إنتاج وب"المتعلق  49-99

 المصالح البیطریة التابعة لوزارة الفالحة من طرف للترخیصن جواالدقبل مزاولة نشاطھا، تخضع ضیعات تربیة  

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

بصفة یوقع من طرف الطبیب البیطري المؤطر الذي  سجل التتبع الصحيعلى ن جواالدتتوفر ضیعات تربیة  

في أي وقت وكذلك یمكننا من تعقب مختلف مراحل ن جوادللالة الصحیة حھذا السجل بمعاینة الیسمح  ،منتظمة

  .اإلنتاج

كسب  و...) الشعیر, الذرة( الحبوب أھمھا منتوجات طبیعیة مكون أساسا من علف مركب متوازنن جواالدستھلك ت 

ي لتفاد ةالمعدنی األمالحو الفیتامناتمن  كافیةكمیات  و...) سب الصوجا وكسب عباد الشمسك( الزیتیة نباتاتال

   .التغذیةنقص في  أي

 .كیلوغرام حي 2فیصل وزنھ آنذاك  عیباأس 6حوالي  اللحمفترة تربیة دجاج تدوم  

 6فیصل وزنھما آنذاك على التوالي  للذكور عوأسب 16و  لإلناث عوأسب 12حوالي  الدیك الروميفترة تربیة تدوم  

 .كیلوغرام حي 13و 

 .لحم الدیك الروميمن  طن 60.000منھا  2009سنة  نط 440.000 لحوم الدواجنمن  إنتاج المغربوصل  

 : لحوم الدواجنإحصائیات قطاع إنتاج بلغت  

 40 طنملیون  2,2تنتج سنویا حوالي صنع ألعالف المركبة م. 

 47 دجاج اللحم ملیون كتكوت 320حوالي سنویا تنتج  مرخص محضن. 

 3 الدیك الرومي تكتكوملیون    7,8من  تنتج سنویا مرخصة للدیك الرومي ضنامح. 

 5.032 اللحمدجاج  إلنتاجمرخصة  ضیعة. 

 307 الدیك الروميإلنتاج مرخصة  ضیعة. 

 23 للدواجن مرخصة صناعیة جزرةم. 

ملیار  16رقم معامالت یقدر ب وحقق  ملیار درھم 6,5 لحوم الدواجنقطاع إنتاج في  مجموع االستثماراتبلغ  

  .درھم

منصب شغل غیر   195.000 و منصب شغل مباشر 86.000 ،دائمة بصفة لحوم الدواجن،یوفر قطاع إنتاج  

  .التوزیعشبكة التسویق و من خالل مباشر



  المغرب الدواجن ب جزارةقطاع 
 البیطریة المصالح لمراقبة وخاضعةلھا  مرخص مؤسسةأو  مشغلكل " الصناعیة للدواجن المجازر"یقصد بـ  

 یجب أن تستوفي ھذه و. الدواجن خزن و تقطیع و تلفیف و ئیتھی و ذبح، یتم فیھا )الفالحة وزارة( المختصة
 .اإلنتاج بسلسلة المرتبطة التقنیة الضوابط و النظافة و الصحة معاییرلالمجازر 

المصالح البیطریة التابعة لوزارة من طرف  للترخیص الصناعیة للدواجن المجازرقبل مزاولة نشاطھا، تخضع  
  .داخليراف طبیب بیطري تحت إش المجازروتكون ھذه  الفالحة

طبقا  الصحیة السالمة و النظافةشروط فیما یخص  معاییر صارمةإلى  للدواجن الصناعیة المجازرتخضع  
  .99- 49 الصحيالقانون لتطبیق  الصادر 2006مارس  8بتاریخ  06-448رقم  يارالقرار الوزلمقتضیات 

  : ح مراقبةیتی سجال یحتفظ بھ لمدة سنةأن یضع  یجب على صاحب المؤسسة 
 مصدر الحیوانات. 
 العدد ، التاریخ ، الوزن (وكذا مخلفات الذبح  دخول وخروج الحیوانات(.... 
 وكذا نتائجھا المراقبات التي أجریت. 

الدیك , دجاج اللحم( ضمان القیمة الصحیة للحوم الدواجنالقادرة على الوحیدة  الصناعیة للدواجن المجازرتعتبر  
 ...).,الرومي

ضمن تي توال للدولة التابع البیطري الطبیبمن طرف  تمنحلتي ا الصحیة الالصقةفي  الصحیة الضمانةذه ھتتجسد  
  : المستھلكإلى  الضیعةمن  تتبع لحوم الدواجن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ممیزات لحوم الدواجن المعدة في المجازر الصناعیة
 

  : یلي ما المجازر الصناعیةالمعدة في  لحوم الدواجنمن ممیزات 
  

 غیاب خطر التسمم( لحوم دواجن خاضعة للمراقبة الصحیة(. 
 

 تقطیع ،دواجن جاھزة للطبخ( جودة و قیاس موحد،(.... 
 

 دللتبری خاضعة نقل وسائلباستعمال  البیع محالتإلى  زراالمجمن  یر منقطعةغ تبرید سلسلة. 
 

 ثابت و محدد ثمن البیع. 
 

  البیع محالت دیتزوفي  انتظام. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  في المغرب و في الخارج لحوم الدواجناستھالك 
حیث انتقل  ،2009و  1970ارتفاعا ملحوظا ما بین سنة  لحوم الدواجنمن  معدل االستھالك السنوي الفرديعرف 

لكن وبالرغم من ھذا التطور، فإن . سنةفي ال فردلل كیلوغرام 15,4إلى   سنةفي ال فردلل كیلوغرام 3,2من  االستھالك
 :كما یبین المبیان التالي  العدید من الدولمقارنة مع عدل المسجل یظل  ضعیفا الم

 

 
 فرقا شاسعا في األرقام فرنساو  المغربفي كل من  حیواني أصلمن  البروتینات مصادر و مستوى مقارنةتبین  

 :كما یوضح ذلك المبیان التالي 
 

  
  



 

 
 

تمثل  حیواني أصلمن  البروتیناتأن  المغربي للمستھلك المتوسطة الغذائیة الوجبة تحلیلیبین  

بنقص أي  العالمیة الصحة منظمةمن طرف  بھا الموصى یوم/فرد/غرام25مقابل  یوم/فرد/غرام18
 .یوم/فرد/غرام7

 

  

یقع في  اللحم و الدیك الروميدجاج فإن  ،ھو األدنىلحوم الدواجن و بما أن ثمن بروتینات 
  لحاصل في استھالك البروتینات من أصل حیوانيمقدمة االختیارات لتلبیة النقص ا

  

  
  
  



  الغذائیة اوقیمتھ لحوم الدواجنتركیبة 
 و بالنمو المرتبطة الغذائیة الحاجیات سدالتي تساھم في  المغذیة الموادمن  عدد كبیرعلى  لحوم الدواجنحتوي ت 

  .جیدة صحةفي  الجسمعلى  المحافظة
  .في السوق ثمنا األقل النزرة عناصر و المعدنیة مالحاأل و البروتیناتمصدر  لحوم الدواجنمثل ت 
لھذا، فھي . الغنم و البقربالمقارنة مع  دھون األقل اللحوممن بین ) دجاج ودیك رومي( لحوم الدواجنتعتبر  

 المشبعة الدھونمن  غرام واحدبكمیة  الدھون القلیلة اللحوم رأسوتأتي على . بامتیاز الصحیة باللحوم توصف
من  الفیتامینات و البروتیناتمن  مھم مصدروتحتوي أیضا على . المطھیة الدواجن لحوممن  غرام 100ة قطعلكل 

 .نوع ب
  طازجةالغرام من لحوم الدواجن  100مكونات القیمة الغذائیة لقطعة 

  
  اللحوم  فخد  اللحوم البیضاءصدر    
  الدیك الرومي  الدجاج اللحم  الدیك الرومي  الدجاج اللحم  

  kcal(  114  114  125  123( قةلطاا -
  20  20,1  23,4  23,2  )غرام( البروتینات - 
  4,11  4,31  1,57  1,65  )غرام( المواد الدھنیة - 

  1,38  1,10  0,50  0,44  )غرام(ة مشبع -        
  3,27  3,21  1,07  1,21  )غرام(ة مشبع أحادي و متعدد غیر -      

 فیتامینات -       
  معادن -       
 اصر النزرةوعن -       

       
 :الطاقة  . أ

 غذائیة حمیة لذوي بالنسبة اختیاریة أغذیةیجعل منھا  بالبروتینات غناھا و الحراریة للوحدات الدواجن لحوم افتقارإن 
 مفیدة مادةعد ت بالشبع اإلحساسعلى إعطاء  اقدرتھبفضل  و الطاقة ةقلیل مادة الدواجن مولحعتبر تو.  للحراریات مفتقرة

  .میةالح نظام في
 : البروتینات . ب

بمساھمتھا في  اإلمراضتمكن من محاربة بعض  جیدة بیولوجیة قیمةت اذ بروتیناتعلى  الدواجن لحومتتوفر  
 .الحیویة المضادات تكوین

لدى  المطلوبة التغذیةتتوافق مع نوع  أساسیة أمینیة أحماض و جیدة بروتیناتعلى  الدواجن لحومتحتوي  
 .المرضعات و الحوامل النساء و المراھقین و األطفالخاصة  السریع النمو طورفي  األشخاص

التي یعتبر الجسم غیر قادر على  األساسیة األحماض األمینیةكمیات وافرة من  لحوم الدواجنبروتینات قدم ت 
 لحوممثالیة في بنسب  األحماض األمینیة األساسیةتتواجد ھذه . یجب توفیرھا عن طریق التغذیةصنعھا والتي 

 و األرجنینوكذلك  ،النادرین في معظم المواد الغذائیة المتیونینو  باللیزینیتعلق األمر خصوصا . الدواجن
  .السیستین و الفینیاللین

 



 : المواد الدھنیة . ت
 مفتقر و أغذیة مالئمة لنظام حمیة قلیل الدھون، الشيء الذي یجعل منھا كمیة قلیلة من الدھنیاتعلى  لحوم الدواجنتحتوي 

  .كولستروللل

جودة لحوم الشيء الذي یعزز  الدھون أقل احتواء علىعلى أنھا  األخرى اللحوممع بقیة  مقارنة لحوم الدواجنتكشف 
  .الدواجن

  )غرام من اللحم المطھي 100 بالنسبة ل(محتوى اللحوم من الدھون 
  

  )بالغرام( المواد الدھنیة   نوع اللحم
  6,9  فخد دجاج مشوي

  8,2  ضلع خروف مشوي
  8,4  ضلع عجل مشوي
  8,9  صدر عجل مشوي

  13,8  لحم عجل مفروم ومطبوخ جیدا

  )غرام من اللحوم المطھیة 100 بالنسبة ل(محتوى اللحوم من الدھون المشبعة والدھون غیر المشبعة 
      

الدھون األحادیة غیر   الدھون المشبعة  الدھون اإلجمالیة  نوع اللحم
  المشبعة

الدھون المتعددة غیر 
  مشبعةال

  %23,5  %37  %27,5  غرام 6,9  فخد دجاج مشوي
  %21  %34  %27,5  غرام 2,1  صدر دجاج مشوي
  %7,2  %45  %36,4  غرام 8,4  ضلع عجل مشوي

  %2,8  %42,3  %40,5  غرام 8,2  ضلع خروف مشوي

نما ال تمثل في لحوم الدواجن، بی الموجودة الدھوننسبة مھمة من مجموع  للجسم النافعة غیر المشبعة الدھون تكون
 .%27 نسبة الدھون المشبعة سوى

 :  الفیتامینات . ث
  . الجسم لنمو الضروریة و األساسیة للفیتامینات ممیزامصدرا  لحوم الدواجنتعد 

  .الوجبة الغذائیة الیومیةالتي ینصح بتناولھا في  الفیتامیناتنسبة مھمة من  توفر للجسمأن  لحوم الدواجنیمكن 

 
  جید على البشرة و الرؤیة تأثیر  لھ : Aفیتامین 

مضاد ( دور فعال كمضاد لألكسدة حیث ینقص من المفعول السلبي للجذور الحرة على خالیا الجسم  لھ  :E فیتامین 
  ...) مضاد السرطان, الشیخوخة

  : Cفیتامین 
یكبح شیخوخة : یلعب دور مھم في الكثیر من التفاعالت الحیویة دور فعال كمضاد لألكسدة حیث  لھ

الخالیا، یفعل صیانة األنسجة، یسرع من التلمیم الجروح، یقي من السرطان، یرفع من المقاومة ضد 
  االلتھاب، یحارب فقر الدم

  : )B(فیتامینات المجموعة 
) 1B،2B ،6 B6  وB12(  

التفعیل الخلوي لألنزیمات المتدخلة في التفاعالت البیوكمیائیة (تلعب أدوار بیولوجیة مھمة في الجسم 
المتعددة  للمساھمة في عملیة التنفس وصناعة الكریات الحمراء والطاقة وأیضا في تركیب بعض 

  )األحماض الذھنیة



 : وعناصر النزرة الح المعدنیةماأل  . ج
من بینھا على  .جیدة صحة في الجسمإلبقاء  الضروریة عناصر النزرة و األمالح المعدنیةمصدر مھم من  لحوم الدواجنتعد 

  :  سبیل الذكر

  لھ دور في التبادل الدموي  الحدید

  لھ دور في بنیة الخالیا والعظام  الفوسفور

  لھ دور في الوقایة من األعراض العصبیة العضلیة   المغنزیوم
  .لھ دور نافع في العضالت ویتمیز بخاصیات مضاد لألكسدة  السیلنیوم

دورا أساسیا في تجدید  كذلك یلعب. لھ دور مھم في تفعیل ھرمونات النمو والخالیا الجنسیة  الزنك
  تلمیمھااألنسجة و

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ة، سھلةللحمیة، اقتصادی ةقیمة غذائیة جیدة، مناسب اتذ اتمنتوجلحوم الدواجن عتبر تولھذا 
إنھا أسباب .  شھیة في جمیع األحوال اأنھ إضافة إلى. ناسب جمیع الفئات العمریةتالتحضیر، 

 .مرارا وتكرارا لحوم الدواجنمقنعة لتناول 



  لحوم الدواجنلالفوائد الغذائیة 

ھذه . جدیدة اھتمام مراكز و متطلباتوأصبحت لھ  لتغذیتھیولي اھتماما متزایدا  المستھلكأصبح  في وقتنا الراھن، 

  :المتطلبات الجدیدة تنبني على المعاییر التالیة 

  ،الطراوة 

 مة الصحیة،السال 

 قیمة غذائیة متمیزة، 

 ، مستوى منخفض من الدسم 

 سھولة التحضیر، 

 ثمن/ أفضل معامل جودة. 

 : بین  جمعتي ، فھالتي  تستجیب لھذه االھتمامات المنتوجاتمن بین  لحوم الدواجنعتبر ت 

 المرتبطة بالشروط التقنیة والصحیة المثلى لإلنتاج( الجودة الصحیة(، 

 الذوق والطراوةالمرتبطة بالطعم و( قالجودة من حیث الذو(، 

 منتوجات الدواجنالمتعلقة بالتركیبة، الجودة ، ھضم كل مكونات ( القیمة الغذائیة(، 

 ةضھنیة المنخفدالمتعلقة بالسعرات الحراریة والمواد ال( الجودة الغذائیة(، 

 ادادھوإع لحوم الدواجنالمرتبط بالعدد الكبیر من طرق استعمال ( اإلبداع المطبخي(، 

 وقصر مدة اإلعداد ابساطتھالمرتبطة ( سھولة التحضیر(، 

 البروتینات من أصل حیواني األرخص لحوم الدواجن وفرت(  الجودة بأسعار مناسبة(. 
 
 لحومكما تتمیز . المتزاید لالستھالك قابلةیجعلھا  المحاید مذاقھا و الھضم سریعة و لینة و طریة لحوم الدواجنإن  

 .تسھل عملیة تنظیم الوجباتتجعلھا  ممیزة و مرنة فظح بمدة الدواجن

في الیوم  مشتقاتھا و لحومالمن  غرام 300إلى  غرام 100باستھالك ما بین  المنظمة العالمیة للصحةتوصي  

من المواد محضرة بقلیل و الدھنیات من خالیة اللحومن ھذه واألفضل أن تكو. حسب االحتیاجات الخاصة لكل فرد

 .الدسمة

  

  

  

  



  لحوم الدواجننصائح االحتفاظ ب
 
  ؟ ھل تعلم أن 
 ملفوفة  مئویة درجات 4و 2في درجة حرارة ما بین  الثالجةفي  تخزنعلى جودتھا عندما تحافظ  لحوم الدواجن

 و طراوتھا و نكھتھاعلى  الدواجن لحوم تحافظبھذه الطریقة . ورق األلومونیومأو  كیس بالستك غذائيداخل 
 .المغذیة موادھا

 غذائي بالستیك كیسفي  جید بشكل تلفیفھایجب  ،الدواجن لحوم میدلتج. 
 إطالقا عنھا الجلید إذابة تمتالتي  ال یجب إعادة تجمد لحوم الدواجن. 

 
  : عن لحوم الدواجن زالة التجمدالممارسات الجیدة إل 

  : منھانذكر  عدة طرقتوجد . أمر سھل بطریقة ذكیة الدواجن لحومعن  التجمد إزالةتعتبر 
 تقلل من ضیاع عصارة  أنھا  كما. تعتبر الطریقة األطول واألكثر سالمة من حیث السالمة الصحیة:  في الثالجة

  : اللحم وتحد من انتشار البكتیریا
 ترك لحوم الدواجن في لفیفھا األصليت. 
 إناء السترجاع العصارة يفوضع ت. 
 التجمد زالةإل ساعات 10ترك لمدة ت. 
 د إخراجھا من المجمدساعة بع 24خالل  ىطھت. 

 في الماء البارد :  
 ترك لحوم الدواجن في لفیفھا األصليت. 
 الماء الباردمملوء بي إناء فوضع ت. 
 بدل الماء بشكل مستمری. 
 التجمد زالةإل ساعتینترك لمدة  ت. 
 ساعة 24مدة أقصاھا خالل  ىطھت. 

  عنھا ألنھ نادرا ما  التجمد إزالةبعد  یجب طھي لحوم الدواجن مباشرة:  الفرن ذو الموجات الصغیرة جدافي
  : متجانسةغیر تكون ھذه اإلذابة 

  اإلطالع على دلیل استعمال اآللةیجب. 
 العملیة دون لفیف أو ملصق ى ھذهجرت. 
 اللحم بورق مشمع لتجنب تجفیفھ ىغطی. 
 یقلب اللحم مرارا 
 التجمد زالةإل دقیقة 25إلى  20رك لمدة تت . 

  دیةالعتیاحرارة االفي درجة :  
 ألن ذلك ینشط تكاثر البكتیریا ،الحرارة االعتیادیة ال یجب إذابة الجلید عن لحوم الدواجن في درجة. 

  : مدة االحتفاظ بلحوم الدواجن
  المجمد  الثالجة  

  أشھر 6  أیام 6إلى  5  م الدواجن وقطع لح
  شھرا 12إلى  10  أیام 6إلى  5  دجاجة كاملة
  أشھر 4  أیام 6إلى  5  )بدون مرق( مطھیةلحم الدواجن 

  شھرا 12إلى  10  یوما 12  دواجن تحت الفراغ
 



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

 
 http://www.fisa.org.ma 

 
 http://www.poulet.ca  

 
 http://www.dinde.ca 

 
 http://www.chicken.ca  

 
 http://www.agr.gc.ca/poultry  

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

 
 http://www.itavi.fr 

 
 http://www.fao.org  

 
 FAS post reports, official statistics, and inter-agency analysis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


