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نشرة إخبارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (الفيزا)
كلمة العدد

لقد خلف إصدار املرسوم رقم  10-423باجلريدة الرسمية بتاريخ 4
مارس  2010صدى إيجابي عند جميع مربيي الدواجن بتمكينهم
وألول مرة االستفادة من منحة بقيمة  %30من ثمن اقتناء معدات
تبريد مبحالت تربية الدواجن (شهدة املبردة  Pad Coolingومعدات

الرش ذات الضغط العالي (أنظر شروط وكيفية االستفادة من
هذا الدعم بالصفحة .)9
وقد مت اقتراح هذا الدعم في إطار إعادة النظر بصفة شاملة
ملنظومة الدعم املالي الذي تقدمه الدولة للمنتجني من خالل
صندوق التنمية الفالحية وذلك ملواكبة طموحات مخطط «املغرب
األخضر» ومقتضيات عقود البرنامج التي وقعتها احلكومة مع
اجلمعيات املهنية.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا الدعم الذي طلبوه املهنيون منذ عدة
سنوات بالنظر إلى املساهمة الكبيرة لقطاع الدواجن في متوين
صندوق التنمية الفالحية من خالل االقتطاعات على مدخالته
اإلنتاجية  ،سوف يكون حافزا مهما للمربيني لتجهيز محالت
تربية الدواجن مبعدات التبريد األزمة وذلك الجتناب أو على األقل
احلد من أثار موجة احلر على الدواجن التي عادة ما حتصل في فصل
الصيف والتي تترتب عليها خسائر مالية مهمة للمربيني واختالل
في تزويد السوق مبنتجات الدواجن.
أجنزت الدولة و الفيدرالية جزئيهما من األعمال املنوطة بهما في
هذا الشأن و لم يبق للمربي إال أن يتحمل مسؤوليته و يقتني
املعدات الالزمة ملواجهة احلرارة الصيفية املقبلة !.
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ظرفية القطاع
أثمان منتجات الدواجن
بالرغم من حتسن معدل أثمنة دجاج اللحم والديك الرومي وبيض
االستهالك باملقارنة مع شهر يناير  ،2010تبقى األثمنة أقل مما كانت
عليه في نفس الفترة من السنة الفارطة ب  % - 20,4بالنسبة
لدجاج اللحم والديك الرومي وب  %11بالنسبة للبيض.

مشاركة اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك
–أنبو -في اليوم الفرنسي لبيض االستهالك
بدعوة من اجمللس الوطني الفرنسي لتشجيع استهالك البيض
وشركة  ،MOBA – EMCشارك وفد مكون من  12عضوا ومستشارا
للجمعية في اليوم الفرنسي لبيض االستهالك في الفترة ما بني
 23و  25مارس .2010
وقد مكنت هذه الرحلة الوفد املغربي من إقامة عالقات وروابط
مع نظرائهم الفرنسيني ومن التعرف أكثر عن قطاع إنتاج البيض
بفرنسا وكذا من االستفادة من التجربة الفرنسية في مجال برامج
تشجيع استهالك البيض.

إطالق املوقع اإللكتروني اجلديد للفيزا
أطلقت الفيزا موقعها اإللكتروني اجلديد  www.fisa.org.maعلى
شبكة االنترنت في شهر فبراير  2010وتسعى الفيدرالية في هذا
أن توفر ألعضائها وشركائها وكل املهنيني بقطاع الدواجن باملغرب
موقعا إلكترونيا جذابا و وديا وسهل االستعمال.
وينقسم هذا املوقع اإللكتروني إلى شقتني :جزء أول مخصص
للمهنيني تتوخى منه الفيدرالية من نشر معلومات ذات الصلة
بقطاع الدواجن والتعريف باألنشطة واخلدمات التي تقدمها الفيزا
ألعضائها من أجل تأهيل وتطوير أنشطة قطاع الدواجن.
ويتناول اجلزء الثاني التواصل مع املستهلكني عبر نشر معلومات
ونصائح حول مميزات والقيمة الغذائية ملنتجات الدواجن وكذلك
وصفات مختارة لتهيئ حلوم الدواجن والبيض.

صدور القانون  28-07املتعلق بالسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية
قد مت نشر القانون  28-07املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية باجلريدة الرسمية رقم  5822بتاريخ  18مارس .2010
هذا القانون يحدد املبادئ العامة للسالمة الصحية للمواد
الغذائية واألعالف وكذا الشروط التي يجب احترامها في
جميع مراحل تهيئتها ومعاجلتها وحتويلها وتعبئتها وتكيفها
ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها لكي ميكن
وصفها بأنها منتوجات أمنة.

التكوين املستمر لفائدة العاملني باحملاضن ووحدات
تربية أمهات الكتاكيت
في إطار جهودها الرامية إلى التأهيل الصحي لقطاع احملاضن،
بدأت اجلمعية الوطنية ملنتجي الكتاكيت باملغرب -أنام
بتنظيم ثالث دورات تكوينية لفائدة األطر التقنية الساهرةعلى تسيير احملاضن وتأطير وحدات تربية أمهات الكتاكيت،
وقد عمل على تنشيط هذه الدورات األستاذ خالد بوزوبع
واألستاذ نور الدين البوشريطي والدكتور عبد الرزاق الزروالي
بحيث تناولوا املواضيع التالية:
• درس في ساملونيال الطيور
• درس في ميكوبالزما الطيور
• درس في التمكن في السالمة الصحية باحملاضن باستعمال
اإلجراءات املبنية على مبادئ الهاسب (.)HACCP
وفي إطار هذه الدينامية تعمل أنام على حتسني بيئة وظروف
اإلنتاج كخطوة أولى في تنفيذ نظام الهاسب وذلك في سياق
الرفع مبستوى اجلودة واعداد احملاضن للحصول على شهادة
اجلودة لفتح أفاق جديدة ترمي لتصدير بيض التفقيص
وكتاكيت اليوم الواحد.
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مستجدات

القمح العلفي

بناء على دعوة من الهيئة البريطانية لتصدير احلبوب قام وفد مشترك
يضم ممثلني عن املكتب الوطني للحبوب والقطاني و مديرية تنمية
سالسل اإلنتاج و جمعية مصنعي األعالف املركبة مبهمة دراسية إلى
أبريطانيا العظمى بني  16و  19مارس  2010للحصول على معلومات
حول القمح العلفي .
وشارك أيضا في هذه املهمة ممثلون آخرون من اجلزائر وتونس ومصر
واسبانيا.
وتندرج هذه املهمة ضمن اجلهود التي تضطلع بها جمعية مصنعي
األعالف املركبة سعيا إلى استعمال القمح العلفي كمادة أولية
إستراتيجية ضمن العلف املركب اخلاص بتغذية احليوانات.
ومن املعلوم أن القمح العلفي هو نوع من القمح الطري تكون قابليته
لصناعة اخلبز و البسكتة ضعيفة إلى منعدمة ومن مت يستخدم في
صناعة العلف املركب بحيث تسمح خصائصه الفيزيائية والكيميائية
بإنتاج علف محبب اكثر مالئمة لتغذية بعض احليوانات،
وجتدر اإلشارة إلى انه في السنوات األخيرة تزايد الطلب على علف
الديك الرومي والنعامة والذي يتطلب صالبة ومتانة عاليتني ال تتوفر
إال باستخدام القمح العلفي كرابط طبيعي يربط بني جزيئات العلف
املركب .ألجل ذلك يجب فرضه في العلف املركب بنسبة  ٪ 20إلى 30
،٪علما أن قدرة القمح العلفي على التكوير و التحبيب تبلغ إلى 80
مقابل  50فقط للذرة

التلوين :

لتمييز القمح العلفي عن انواع القمح األخرى وجتنب كل غش محتمل
ميكن تلوينه في موانئ التحميل باستعمال نوعن اثنني من األصباغ :
• استعمال صبغ أحمر بواسطة الكارموزين
• استعمال صبغ أخضر أو أزرق
وتبلغ التكلفة اإلجمالية لتلوين القمح العلفي إلى نسبة  ٪ 0.5من
سعره.
ويصبح التلوين نهائيا بحيث يستحيل غسل القمح العلفي امللون أو
خلطه مع قمح املطاحن  ،كما ال تشكل أصباغ التلوين أي تهديد على
مرافق التخزين (الصوامع أو اخملازن) و ال متثل أي خطر على صحة احليوان
واملستهلك.

أسعار القمح العلفي :

في حدود  18من شهر مارس املنصرم بلغ فارق سعرَ ْي القمح العلفي
والذرة  50دوالرا أمريكيا للطن املتري .وهو فارق ميكن أن يتفاقم تبعا
لتقلبات السوق الدولي.
فإذا ما علمنا أن حجم واردات املغرب من الذرة في عام  2009بلغ 1,7
مليون طنا متريا .وإذا كان من املمكن تعويض الذرة بالقمح العلفي
بنسبة  ٪ 30فان املعامل ستستخدم حوالي  510.000طنا متريا وهو
ما ميكن من اقتصاد حوالي  50* 510.000دوالر = 25.500.000,00
دوالر أمريكي .هذا بغض النظر عن املكاسب امليدانية والنتائج االيجابية
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على أرض الواقع.

فائدة القمح العلفي :

فائدة القمح العلفي ال حتتاج إلى توضيح أو داللة بحيث أن إدراجه في
التغذية احليوانية حتقق ما يلي :
• تخفيض سعر العلف املركب.
• تنويع مدخالت صناعة العلف.
• حتسني النتائج امليدانة على مستوى املداجن.
• حتسني مردودية معدات االنتاج على مستوى املعامل .
• تقليل التكلفة املرتبطة بتحبيب العلف املركب.
• اغتنام الفرص التي تتيحها األسواق العاملية
• اقتصاد العمالت األجنبية.
• حتسني القدرة التنافسية لقطاع صناعة العلف .
نظرائنا األجانب يستخدمون القمح العلفي لتحسني النتائج االقتصادية
والتكنولوجية لصناعة العلف احليواني في بلدانهم .فمصنعي العلف
باسبانيا يشتغلون ب ٪ 100من القمح العلفي و يأتي هذا البلد على
رأس مستوردي القمح من بريطانيا.
واعتبارا ملا تستفيده اسبانيا من فارق س ْعرَ ْي القمح العلفي والذرة ،
وما حتصل عيه من نتائج ايجابية ميدانيا مرتبطة باستخدام القمح
العلفي ،و نظرا للقرب اجلغرافي وفي أفق افتتاح السوق في ظل اتفاقية
التبادل احلر مع االحتاد األوروبي فان اسبانيا تشكل تهديدا مباشرا
للمغرب  ،بحيث ميكنها تصدير كل من العلف املركب وكذلك املنتجات
ذات األصل احليواني (احلليب والبيض واللحوم.)...

خامتة :

انفتاح االقتصاد املغربي على عدة فضاءات اقتصادية يفرض على صناعة
العلف املركب البحث عن كل البدائل املمكنة لتحسني منافستها وهو
ما ال يتوفر إال عبر الوصول إلى الفرص املتاحة في األسواق العاملية التي
يأتي ضمنها القمح العلفي.
لذلك فان جمعية مصنعي األعالف املركبة تسعى بتعاون مع اإلدارة
الوصية واملصالح اخملتصة إلى :

• وضع املواصفات الفنية للقمح العلفي.
• وضع تعريفة جمركية للقمح العلفي مع اعتماد نفس 		
الرسوم اجلمركية املطبقة على الذرة.
• بلورة نصوص قانونية وتنظيمية مصاحبة الستعمال 		
القمح العلفي.
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ملف تقني

نظام حتليل اخملاطر و حتديد النقاط احلرجة (الهاسب)HACCP
من بني أولويات مخطط «املغرب األخضر» جند رفع إنتاجية جميع القطاعات الفالحية وحتسني اجلودة والسالمة والقدرة
التنافسية للمنتجات الفالحية والصناعات الغذائية .وعالوة على ذلك و في هذا السياق فأنه قد مت تأسيس املكتب الوطني
للصحة و سالمة املنتجات الغذائية ( )ONSSAمبوجب القانون رقم  25.08بتاريخ  18فبراير  .2009و كذلك نشر القانون 28.07
بتاريخ  18مارس  2010الذي يهتم بشأن سالمة املنتجات الغذائية.
يصهر املكتب الوطني للصحة و سالمة املنتجات الغذائية ( )ONSSAعلى سالمة وجودة الغذاء في بلدنا و ذلك بتدخله في كل
مراحل اإلنتاج و على طول السلسلة الغذائية من بداية اإلنتاج وحتى االستهالك.
لهذا ،هناك العديد من التقنيات تستند على فكرة بسيطة و متداولة هي ‘’الوقاية خير من العالج‘’ .وانطالقا من هذه التقنيات
مت إحداث في الواليات املتحدة األمريكية نظام الهاسب في عام  1971عندما تكلفت شركة بيلسبري بصناعة و تهيئ املنتجات
الغذائية لرواد الفضاء والقيام بذلك عن طريق انتزاع أقصى الرعاية الوقائية (صفر التسامح).
أما بالنسبة للمغرب ،فقد انخرط ببرنامج ألنظمة مراقبة سالمة املواد الغذائية التي تقوم على نظام الهاسب على غرار األنظمة
املتعارف عليها دوليا .تتطرق هذه الطريقة العلمية للمخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية من خالل الترقب والوقاية بدال
من تفتيش و مراقبة املنتوجات النهائية .ميكن تطبيق مبادئ نظام الهاسب على جميع قطاعات السلسلة الغذائية.
مفهوم نظام الهاسب HACCP

نظام الهاسب هو طريقة وقائية لضمان جودة وسالمة
األغذية و هو طريقة منهجية وعقالنية للسيطرة على
اخملاطر امليكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية في األغذية
بهدف ضمان السالمة الغذائية.
ويهدف نظام الهاسب  HACCPإلى :
• التعرف على مصادر األخطاء احملتملة في عملية اإلنتاج
ومعاجلة وتوزيع املنتجات الغذائية و كذا تقييم شدة وتواتر
ورودها.
• القدرة على السيطرة التامة على هذه اخملاطر في عملية
اإلنتاج.
• ضمان فعالية أدوات املراقبة و تنفيذها.

سالمة املنتوج إذ يسمح بتوقع أو منع املشاكل قبل وقوعها
ويقدم الدالئل على سيطرة كافية من اخملاطر الصحية .يعزز
نظام الهاسب صورة اجلودة وسالمة املنتجات ويساعد ليس
فقط من أجل حماية املستهلك وإمنا أيضا من أجل حتسني
اإلنتاجية والقدرة التنافسية للمؤسسة.
ومع ذلك ،لكي يكون نظام الهاسب فعاال ،ينبغي أن يستند
على طريقة منهجية ملموسة وقابلة للتطبيق بسهولة
وتكييفها مع املنتوج .هذا النظام ال ينبغي أن يكون جامدا،
بل يجب أن يعيش ويتطور مع املؤسسة.
إن التطبيق العملي لنظام الهاسب و ال سيما حتديد تدابير
وقائية مناسبة للرصد ،يتطلب معرفة دقيقة مليكروبيولوجية
األغذية وطرق السيطرة على اخملاطر امليكروبية.

نظام الهاسب معترف به دوليا باعتباره أفضل وسيلة لضمان
ليست هناك طريقة واحدة لتطبيق نظام الهاسب بل يجب على كل شركة إجناز مشروع نظام الهاسب وفقا ألولوياتها
وأهدافها مع مراعاة تلبية جميع احتياجات املبادئ السبعة (انظر اإلطار في الصفحة .)15
يتم تطبيق نظام الهاسب داخل الشركات من قبل فريق متعدد التخصصات و الذي يجب أن يحدد الوسائل الالزمة للسيطرة
على اخملاطر وضمان تنفيذ هذه الوسائل بفعالية وبكفاءة عالية.
أصبح نظام الهاسب مرادفا للسالمة الغذائية معترف به في جميع أنحاء العالم ويستند هذا النظام على التنبؤ والوقاية من
األخطار البيولوجية والكيميائية والفزيائية بدال من تفتيش و مراقبة املنتوجات النهائية.
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مزاياه نظام الهاسب HACCP

• يعمل هذا النظام الوقائي على احلد من األخطار املمكنة
املرتبطة بالغذاء و يزيد من ثقة املستهلك في املنتوج.
• يؤدي هذا النظام إلى جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لوسائل
سالمة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج مأمن (املواد
اخلام ،األجهزة واألدوات ،عمليات التصنيع ،املمارسة العملية
للعمال ،العمال ،املنتوجات النهائية املصنعة وغيرها.)...،
• فجميع العاملني تقريبا ً معنيني بتطبيق نظام الهاسب مما
يؤدي إلى رفع كفاءاتهم وزيادة في إحساسهم باملسؤولية جتاه
سالمة الغذاء.
• تصبح املنشأة معنية بالرقابة الغذائية (الرقابة الذاتية) وهذا
يقلل من فرص سحب املنتوج من السوق.
• تطبيق هذا النظام أتى بديال من فحص العينات والتأكيد
على جودة املنتوج حيث انه يستخدم في جميع مراحل اإلنتاج
واإلعداد للعمليات ويقلل من التكاليف نتيجة الفحص.
• يسهل مهمة التفتيش بالنسبة جلهات املراقبة حيث يتضمن
نظام الهاسب توثيق كل ما من شأنه أن ميس سالمة الغذاء
بشكل مكتوب أو بأي طريقة ميكن الرجوع إليها عند احلاجة مع
اعتماده على متطلبات يجب أن تكون مكتوبة ومفصلة.
املبادئ األساسية لنظام الهاسب HACCP

املبدأ األول  :إجراء حتليل للمخاطر .يهدف هذا املبدأ إلى حتديد
اخملاطر التي يحتمل أن حتدث بنسبة احتمالية معقولة إذا لم
تتم السيطرة عليها ،وهذا يستلزم حتديد اخلطوات التصنيعية
التي مير بها املنتوج من البداية حتى النهاية.
املبدأ الثاني  :حتديد نقاط التحكم احلرجة .هذا املبدأ يستلزم
حتديد اخلطوات التصنيعية التي ميكن عندها السيطرة على
اخملاطر التي مت حتديدها في املبدأ األول مبنعها أو بالتخلص منها
نهائيا أو بالتقليل منها إلى مستوى مقبول.
املبدأ الثالث  :وضع احلدود احلرجة .حتظى عملية حتديد احلدود
احلرجة بأهمية بالغة بحيث متكن من التأكد من أن كل هذه
النقاط حتت السيطرة وكذا حتديد منطقة األمان.
املبدأ الرابع  :استحداث طرق للرصد .بعد حتديد نقط التحكم
احلرجة ووضع ما يعرف باحلدود احلرجة ،يجب أن يتم تتبع هذه
النقط للتأكد من أنها حتت السيطرة وضمن حدود األمان.
املبدأ اخلامس  :استحداث إجراءات تصحيحية .وهو ما يتم
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فعله عند خروج إحدى النقط احلرجة عن «نطـاق األمان» وهذا
املبدأ يستلـزم وضع خطة مسبقة ملواجهة فقدان السيطرة على
إحدى اخلطوات التصنيعية احلرجة و ذلك للحد من األضرار التي
قد تلحق باملستهلك.
املبدأ السادس  :استحداث نظام للتدقيق .يهدف هذا املبدأ
إلى ضمان صالحية النظام ولعمل التحوير الالزم و إدخال بعض
التحسينات إذا لزم األمر وهذا يستلزم القيام مبا يلي (املالحظة
الدورية ،معايرة املعدات وأجهزة القياس ،مراجعة السجالت
والقرارات املتخذة.)...،
املبدأ السابع  :استحداث نظام للتوثيق .يستلزم التدقيق الرجوع
إلى السجالت لتقييم النظام وعليه فإن نظام الهاسب يتطلب
توثيقا بشكل مكتوب أو بأي طريقة أخرى ميكن الرجوع إليها
ويجب أن تكون السجالت بسيطة وسهلة حلث العمال على
العمل مبقتضاها.
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مراحل تنفيذ نظام الهاسب HACCP

تنفيذ املبادئ السبعة لنظام الهاسب يتطلب تنفيذ
سلسلة من اإلجنازات و املراحل املتالحقة في ترتيب منطقي
تعتبر كخريطة طريق تشمل  12خطوة أساسية .ويجب
على جميع اخلطوات أن تكون مفصلة وكاملة في دليل نظام
الهاسب والتي تعتبر كدليل لتنفيذ هذا النظام .و يجوز
في أي وقت حتديث هذا الدليل كما ميكن مراقبته من قبل
املصالح اخملتصة أو من قبل الزبناء :
املرحلة رقم 1
املرحلة رقم 2
املرحلة رقم 3
املرحلة رقم 4
املرحلة رقم 5
املرحلة رقم 6
املرحلة رقم 7
املرحلة رقم 8
املرحلة رقم 9
(املبدأ )4
املرحلة رقم  : 10إنشاء اإلجراءات التصحيحية (املبدأ )5
املرحلة رقم  : 11وضع إجراءات التحقق (املبدأ )6
املرحلة رقم  : 12إنشاء نظام للتسجيل والتوثيق (املبدأ )7

 :تكوين الفريق
 :وصف املنتوج بالكامل
 :حتديد االستعماالت املرتقبة
 :إعداد مخطط التصنيع
 :التحقق من صحة مخطط التصنيع
 :حتليل اخملاطر ووضع تدابير وقائية (املبدأ )1
 :إعداد شجرة القرار (املبدأ )2
 :حتديد احلدود احلرجة (املبدأ )3
 :إنشاء نظام لرصد كل النقاط احلرجة

حتت اجملهر
معدات تربية الدواجن تستفيد من دعم الدولة
لقد متت مراجعة اإلعانات املالية املمنوحة للمنتجني والفالحني
وذلك في إطار مشروع إصالح صندوق التنمية الفالحية ()FDA
الذي تشرف عليه وزارة الفالحة والصيد البحري بغية مرافقة
توجيهات مخطط املغرب األخضر وكذا األنشطة املسطرة
بعقود البرامج املوقعة بني احلكومة واجلمعيات املهنية.الهدف
من هذه املبادرة هو جعل هذا الصندوق آلية حتفز املنتجني على
االستثمار في عصرنة ضيعاتهم والرفع من اإلنتاجية وكذا
مردودية وحدات اإلنتاج وحتسني جودة املنتجات.
وفي ظل هذه الدينامية ،مت في إطار القرار رقم  10-423الصادر
باجلريدة الرسمية بتاريخ  29يناير ،2010متكني مربيي الدواجن
من االستفادة بدعم يصل إلى  %30من ثمن اقتناء معدات
التبريد .وقد مت منح هذا الدعم احملدد في سقف  30.000درهم
للمحل بالنسبة لنظام البادكولني (الشهدة) و  18.000درهم
بالنسبة للرشاشات وذلك لتجهيز محالت التربية التي ال تقل
مساحتها عن  500متر مربع .
إذا كان مستوى سقف الدعم على اقتناء نظام البادكولني
في حدود  30.000درهم للمحل مقبوال بالنسبة حملالت تربية
الدواجن على األرض ،فإنه يبقى ضئيال ويجب إعادة النظر فيه
بالنسبة حملالت تربية الدجاج البياض داخل األقفاص بحيث أن
تكلفة تركيب هذه املعدات ترتفع  3إلى  4مرات .
ومع ذلك ،فإن هذا الدعم سيشكل وبال شك حافزا مهما
للمربيني على جتهيز محالتهم مبعدات تبريد مالئمة .مما سيحد
من اخلسائر املالية الضخمة التي يتكبدها مربيي الدواجن كل
سنة خالل فترة ارتفاع درجة احلرارة بحيث تقدر بعشرات املاليني
درهم و الناجتة عن ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض في إنتاجية
الضيعات.
في الواقع ،أن نظام الرشاشات ذات الضغط العالي ( 50إلى 70
بار) يسمح بخفض درجة حرارة احملالت ب  6إلى  12درجة مئوية،
بحيث يتم تركيب «الرشاش» قرب مداخل الهواء للمحالت ذات
نظام التهوية الثابت ومزدوجة مبحركات هوائية .أما بالنسبة
للنظام البادكولني ،فإنه يساعد على انخفاض درجة احلرارة ب
 6إلى  18درجة مئوية ويتكون من شهدة مبردة على مستوى
مداخل الهواء للمحل ومقرونة بتهوية دينامية.

وإجراءات اإليداع ودراسة ملفات طلبات الدعم وكذا نظام توزيع
اإلعانات املالية املمنوحة من طرف الدولة ،كلها متاحة على
املوقع اإللكتروني للفيدرالية  www.fisa.org.maبالفصل
اخملصص للقوانني.
شروط االستفادة من الدعم :
• املستفيد :مربي؛ شخص مادي أو معنوي
• املعدات املوجودة بالقائمة احملددة بالقرار رقم  10-423الصادر
بتاريخ  29يناير  2010والتي مت اقتناؤها جديدة.
طلب املوافقة القبلية :
• طلب املوافقة القبلية
• نسخة مصادق عليها ومطابقة لألصل لبطاقة التعريف
الوطنية بالنسبة لألشخاص املاديني أو نسخة مصادق عليها
ومطابقة لألصل للقانون األساسي والوثائق القانونية التي
تثبث إسم الشخص املسؤول بالنسبة لألشخاص املعنويني .
طلب الدعم :
• طلب الدعم مقدم من طرف املستفيد
• شهادة املوافقة القبلية
• شهادة مطابقة معدات التربية
• فاتورة أصلية مفصلة على شراء معدات التربية
• عقد يلتزم فيه املستفيد على احلفاظ على معدات التربية
ملدة ال تقل على  5سنوات.

وجتدر اإلشارة على أن املعلومات املتعلقة بالوثائق املكونة للملف
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حوار

حوار مع السيد كرمي نور الدين ،رئيس جمعية مصنعي األعالف املركبة

عرفت صناعة األعالف املركبة في املغرب منوا مهما خالل العقود
الثالثة األخيرة .و تعتبر حاليا من بني أهم الركائز املعتمدة
لتطوير قطاع تربية املاشية من خالل تلبيتها حلاجيات
املواشي مبختلف أنواعها ومراحل منوها (دواجن ،أبقار ،أغنام،
ماعز ،)...مركزة بذلك جهودها على مبدأ التغذية املتوازنة.
ومع ذلك ،فغالبا ما تواجه صناعة األعالف املركبة

السيد كرمي نور الدين

رئيس جمعية مصنعي األعالف املركبة

ماذا ميكنكم أن تقولوا عن قطاع صناعة األعالف املركبة باملغرب ؟
يقوم مصنعو األعالف املركبة بتصنيع أعالف مركبة متوازنة من
الناحية الغذائية ،تستجيب حلاجيات مختلف أنواع احليوانات خالل
كل مراحل النمو واإلنتاج .فالعلف املركب يشكل أهم العوامل
لتحقيق املردودية التقنية واالقتصادية لضيعة التربية باإلضافة إلى
احلفاظ على جودة املنتوج.
هذا وتنضاف إلى ضرورة احلفاظ على القدرة التنافسية لسالسل
اإلنتاج ،االلتزام مبعايير اجلودة والسالمة الصحية لتلبية حاجيات
ورغبات املربي واملستهلك .
وتتكون صناعة األعالف في املغرب من  40وحدة ،توفر سنويا 2,2
مليون طن من األعالف املركبة للدواجن و 650.000طن من األعالف
املركبة اخلاصة باجملترات وحتقق رقم معامالت سنوي يقدر ب  7ماليير
درهم ،وتخلق فرص شغل تقدر ب  3000منصبا مباشرا و6000
منصبا غير مباشر.
إال أن صناعة األعالف املركبة تبقى رهينة إلى حد كبير باستعمال
الذرة و كسب النباتات الزيتية .فقد استورد املغرب خالل سنة 2009
ما يناهز  1,7مليون طن من الذرة و 200.000طن من كسب الصوجا
و 120.000طن من كسب عباد الشمس.

مشاكل متصلة بتقلبات السوق االقتصادية عند تزودها
باملواد األولية التي تدخل في تركيبتها .وهنا تتدخل
الدولة لتشجيع هدا القطاع من خالل تخفيض الرسوم
اجلمركية املطبقة على استيراد بعض املواد األولية.
للمزيد من التفاصيل ،تفضل السيد كرمي نور الدين ،رئيس
جمعية مصنعي األعالف املركبة ،باإلجابة عن أسئلتنا :
• الرسوم اجلمركية املرتفعة املطبقة على بعض املواد األولية
اإلستراتيجية ( القمح العلفي ،بعض األصناف من كسب النباتات
الزيتية ،املواد الذهنية احملمية من أصل نباتي.)...
• تطبيق مستويات مختلفة من الضريبة على القيمة املضافة
اخلاصة باملواد األولية من جهة وباألعالف املركبة من جهة أخرى.
• خلل في سلسلة النقل واخلدمات اللوجيسية (البنية التحتية
للموانئ غير كافية مع ارتفاع تكاليف اإلفراغ ،االفتقار إلى وحدات
متخصصة قي تخزين املواد األولية مما يترتب عنه تكاليف إضافية،
باإلضافة إلى ضعف بنية الطرقات املودية إلي ضيعات التربية).
• ضعف املستوى التقني للعاملني في مصانع األعالف وكذلك
ملستعملي األعالف على مستوى الضيعات.
• تكاليف إضافية ناجتة عن استعمال الطاقة باملقارنة مع العديد
من الدول ذات منو اقتصادي مماثل.
• انتشار مصنعي اخلالئط العلفية التي ال تستجيب للمعايير
القانونية املنظمة للقطاع ،مما يتسبب في خلق منافسة غير
شريفة.
ما هي التدابير التي إتخدتها الدولة لتشجيع هدا القطاع؟
تطبيقا لتوجيهات مخطط املغرب األخضر ،أقدمت حكومة صاحب
اجلاللة من خالل قانون املالية  ،2010إلى تخفيض الرسوم اجلمركية
املطبقة على استيراد الذرة من  %17,5إلى  10 %اعتبارا من فاحت
يناير  2010و  2,5 %اعتبارا من فاحت يناير .2011
كما خفض الرسوم اجلمركية إلى 2,5 %على املواد األولية التالية:
البازالء الكلئية ( ،) pois fourragerلينت القمح ،بذرة القطن،
مخلفات صناعة النشا وبقايا مماثلة ،كسب النباتات الزيتية (الفول
السوداني والقطن والكتان والكولزا وجوز الهند) وبقايا الذرة.
سيمكن انخفاض هذه الرسوم مهنيي القطاع من االستفادة من
الفرص املتاحة في األسواق العاملية لتحسني القدرة التنافسية
للقطاع والوفاء في أحسن الظروف بالتزامهم في إطار عقدة
البرنامج املوقعة مع احلكومة في أبريل  2008لتطوير قطاع الدواجن
في مجال االستثمار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة اإلنتاج لتلبية
احلاجيات املتزايدة للبالد من منتجات الدواجن.

ما هي املعيقات التي تقف حاجزا عن تطور هذا القطاع ؟
املعيقات الرئيسية التي حتول دون تطور صناعة األعالف املركبة
باملغرب ترتبط أساسا ب:
• منع استعمال القمح العلفي في تغذية املواشي مما يسبب نقص
في الربح مرتبط بتحبيب وتكلفة األعالف املركبة.
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Agenda & salons
Avril 2010 20 au 22

VIV EUROPE 2010 à UTRECHT

VNU Exhibitions Europe
Contact en France : B.O.I. Didier Nech / Candice
Francesconi
Tél. +33. 1 45 35 48 48
Fax +33. 1 45 35 88 18
E-mail : boi@boi.fr
www.boi.fr
Avril 2010

28 avril au 02 mai

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
Mai 2010

17 au 20

SIPSA 2010 à Alger - Algérie

Contact : Dr Amine BENSEMMANE
Call center : +213 (0) 70 90 88 88 & +213 (0) 70
91 77 77
Fax : +213 (0) 21 38 62 29 & +213 (0) 21 38 70
58
E-mail : mail@expovet-dz.net
http://www.expovet-dz.net/sipsa/index
Juillet 2010

1 au 4

AGRENA 2010 au Caire - Egypte
Contact : Mohammed SOUFY
Tél. +202 3 303 8994
Fax +202 3 303 8994
E-mail : crose@access.com.eg
www.agrena.net
Septembre 2010

14 au 17

SPACE 2010 à Rennes - France
Contact : Mlle Jackie MOLLOY
Rue Maurice Le Lannou
CS 54239
35042 RENNES CEDEX
Tél : +33 2 23 48 28 80
Fax : +33 2 23 48 28 81
E-mail : info@space.fr
Octobre 2010

26 au 28

DAWAJINE 2010 à Casablanca

Contact : FISA, 123-125, bd Emile Zola
Casablanca 20310
Tél. +212.522.54.24.88/89
Fax +212.522.44.22.76
E-mail : fisa@menara.ma
www.fisa.org.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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