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مجلة قطاع الدواجن بالمغرب
تصدر عن

افتتاحية
موسم كارثي
و توقعات سلبية

مع نهاية سنة  ،2014يأمل جميع الفاعلين في قطاع الدواجن طي فصل مرير من حياتهم
المهنية ،حيث شهد هذا الموسم نتائج سلبية في عدة مجاالت.
ال حاجة للتذكير بالظرفية الصعبة التي مر بها قطاع تربية الدواجن ،يكفي التمعن قليال في
السياق العام للتعرف على آثار األزمة التي عاشها المربون هذا الموسم .فبعد مشروع قانون
المالية المجحف لسنة  ،2014أربكت نهاية نظام تقنين واردات أمهات الكتاكيت أسواق
الدجاج مع فائض في االنتاج و طلب غير مستقر وأسعار بيع منخفضة ومتقلبة .أما سلسلة
إنتاج بيض االستهالك فلم تنج من هذا الوضع الصعب حيث سجلت أسعار بيع البيض
مستويات جد منخفضة دامت ما يقارب  10أشهر.

توقعات  2015ليست بالمبشرة
فقد جاء قانون المالية لسنة  2015بدون أي تغيير وظل مخيبا آلمال جميع الفاعلين في
القطاع .وعلى الرغم من تعبئة وتدخل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ،خالل فترة
إعداد مشروع قانون المالية من أجل رفع الظلم الضريبي الذي يلحق بمربي الدواجن،
فقانون المالية لم يغير من وضعهم باعتبارهم تجارا بالجملة للدواجن يخضعون للضريبة
على الشركات ب 30 ٪بدال من  17.5 ٪المخصصة للقطاع الفالحي .فوحده النظام الضريبي
المغربي يقر هذا التمييز.
كما استمرت مشكلة المصدم ( ) Butoirعلى القيمة المضافة الذي ما يزال يثقل كاهل
خزينة مصانع األعالف بمجموع يقارب مليار درهم متراكم منذ سنة  .2004باإلضافة
إلى استحقاقات رسوم التمبر التي فرضتها المديرية العامة للضرائب مؤخرا على مدة العشر
سنوات األخيرة مما يحتم على الشركات دفع استحقاقات هذه الرسوم منذ سنة 2004
على معامالتها .الشيء الذي سيشجع تنامي القطاع الغير المنظم.
بالنسبة لسلسلة إنتاج لحوم الدواجن ،فتوقعات إنتاج كتاكيت اليوم الواحد تنبئ بزيادة
حادة في إنتاج الدجاج سيفوق مستوى الطلب في األسواق ،مما سيؤثر سلبا على ثمن
البيع.
من ناحية أخرى ،فمنتجو بيض االستهالك الذين مروا بأزمة طويلة ومؤلمة قد يجدون
أنفسهم يتخبطون في نفس الوضعية .بالفعل ،فاالستثمارات الكبيرة في تهيئ الدجاج
البياض خالل موسم  2014ستؤدي ال محالة إلى إعادة نفس السيناريو و بالتالي نفس
النتائج إن لم تكن أسوأ.

للتنبيه فقط
نحن ال نهدف على أي حال إلى إعالن توقعات سلبية أو رسم وضع متشائم ،بل على
العكس نحن نعلم أنه كيفما كانت الظروف التي نعيشها صعبة واألزمات مؤلمة و مكلفة
فالدروس التي نستخلصها تجعلنا أكثر استعدادا لمواجهة كل العقبات.

كل حقوق النشر مسموح بها مع اإلشارة الكاملة للمجلة
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ظرفية القطاع

مؤشرات الظرفية
أسعار دجاج اللحم
انخفضت أسعار دجاج اللحم بالضيعة بشكل حاد منذ
شهر أكتوبر ،وتميزت نهاية سنة  2014بمستويات جد
منخفضة إذ تأرجحت األسعار ما بين  11و  12درهم/
للكيلوغرام .وقد تواصل هذا االنخفاض ليسجل معدل بيع
وصل إلى  10درهم/للكيلوغرام خالل شهر نونبر .و مع
بداية سنة  2015تحسن هذا الوضع قليال مسجال أسعار
بيع بين  11.50و  12.50درهم/للكيلوغرام.

أسعار الديك الرومي
بعد ارتفاع في أسعار بيع الديك الرومي بأكثر من 2
درهم/للكيلوغرام خالل شهري نونبر ودجنبر ليصل
إلى  17درهم/للكيلوغرام في النصف الثاني من شهر
دجنبر ، 2014استأنف سعر معدل بيع الديك الرومي
في االنخفاض إلى  15.60درهم/للكيلوغرام ابتداء
من شهر يناير  2015و  12.50درهم/للكيلوغرام في
شهر فبراير . 2015

أسعار بيض االستهالك
لقد كانت سنة  2014صعبة بالنسبة لسلسلة انتاج بيض
االستهالك منذ بديتها إلى غاية شهر نونبر ،حيث سجلت
األسعار تحسنا تدريجيا وانتقلت من  0.55درهم/بيضة إلى
 0.80درهم/بيضة في دجنبر . 2014بعد ذلك شهدت
األسعار بعض االستقرار بين  0.75و  0.80درهم/بيضة
قبل ان تخضع من جديد النخفاض في نهاية يناير مسجلة
 0.70درهم/بيضة.
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تحت المجهر

واجبات التمبر

استحقاقات عشر سنوات وتدابير جديدة
مع الحملة التي تم
إطالقها مؤخرا من قبل
المديرية العامة للضرائب
حول المسطرة الضريبية
الثبات أداء واجبات التمبر
المتعلقة بالفترة الممتدة
من  2004إلى  ، 2014يجد
الفاعلون في قطاع تربية
الدواجن أنفسهم مجددا
أمام تدابير ضريبية غير
منصفة .
للتذكير فإن مستحقات
«المصدم» لم يتم تحصيلها
بعد باإلضافة لقانون المالية
الذي يعتبر الفاعلين في
قطاع تربية الدواجن كتجار
بالجملة ،ويأتي مؤخرا قرار
تحصيل واجبات التمبر
المتعلقة بالعشر سنوات
األخيرة .للتذكير فهذه هي
المدة القانونية لالحتفاظ
بالمستندات المحاسبية.

أيضا وسيلة ألداء تكلفة
بعض الوثائق أو اإلجراءات.
إن تحصيل هذا الواجب
على فترة عشر سنوات
األخيرة تتطلب تأدية
ضريبة  0.25 %من المبلغ
جميع
عن
المحصل
الفواتير التي تم تحصيلها
نقدا خالل السنوات العشر
الماضية و التي تم دفعها من
قبل العمالء .وبالتالي تواجه
الشركات تأدية هذه المبالغ
من مجموع تعامالتها،
والتي يمكن أن تؤدي إلى
تفاقم الوضع المالي لمربي
الدواجن الضعيف أصال
بسبب الظروف االقتصادية
الصعبة وغير المستقرة،
و سوف تعاقب هذه
اإلجراءات قطاعا منظما
وبالتالي خاضعا للضريبة
بشكل مفرط على حساب
القطاع الغير المهيكل.

رسوم التمبر هي ضريبة
يتم أداؤها عن طريق شراء
مطبوع .رسم التمبر هو

تدابير جديدة
في 2015

واجبات التمبر

75

جاء قانون المالية لسنة

 2015ليعدل ويكمل
المدونة العامة للضرائب
بأحكام تقضي بأنه من اآلن
فصاعدا ،ستؤدى واجبات
التمبر بناء على إقرار
هذه الواجبات بالنسبة
للشركات التي يبلغ رقم
معامالتها السنوي برسم
آخر سنة محاسبية مختتمة
 2مليون درهم فما فوق.
يجب أن تدفع واجبات
التمبر بالنسبة لشهر معين
قبل نهاية الشهر التالي.
وعندما يقل رقم المعامالت
المحقق خالل سنة معينة
عن مليوني درهم ،ال تعفى
الشركة من إلزامية األداء
بواسطة اإلقرار إال إذا ظل
رقم المعامالت المذكور
أقل من هذا المبلغ لمدة
ثالث سنوات محاسبية
متتالية.
في حال وجوبه ،فإن
واجب التمبر يبلغ%0.25
المبالغ
مجموع
من
المستخلصة من الوصوالت
أو المخالصات أو اإلبراءات.
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أنشطة الفيدرالية

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ()APV
اجتماعات جهوية في كل من أزرو ،مراكش والشماعية
وعيا منها بالدور المنوط بها في دعم القطاع ومواصلة جهودها في االستماع والحفاظ على العالقة بين مختلف أعضائها،
تنظم الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ( )APVاجتماعات جهوية بانتظام كان آخرها بكل من آزرو ،مراكش
و الشماعية .حول ظرفية القطاع ،أهم األحداث التي ميزت نشاط تربية دجاج اللحم ،وكذلك القضايا المتعلقة بالتسويق.

اجتماع جهوي بآزرو
عقدت الجمعية  APVاجتماعها الجهوي
لمنطقة األطلس المتوسط بمدينة آزرو في
 1نونبر  .2014شارك في هذا االجتماع 44
مربي دجاج اللحم أعضاء الجمعية .و قد ترأس
هذا االجتماع السيد عزيز العرابي ،الرئيس
بالنيابة بحضور السادة عبد الرحمان رياضي،
الكاتب العام ،سعيد الشناوي أمين المال ،رشيد
بوزياني عضو مجلس الجمعية و المندوب
الجهوي بمنطقة األطلس المتوسط  وعبد
الرحمان حنيني ،ممثل الجمعية بمكناس و عضو
بمجلس إدارة الجمعية.
في مستهل هذا االجتماع طلب السيد العرابي
من الحضور الوقوف وقراءة الفاتحة على روح
الفقيد المرحوم السيد أحمد أوجامع ،الرئيس
السابق للجمعية الذي وافته المنية يوم الجمعة
 10أكتوبر .2014ثم شكرهم على مشاركتهم
في االجتماع ،وقدم لمحة موجزة عن أهم
األحداث التي مر بها القطاع منذ االجتماع
األخير الذي عقد في المنطقة وأنشطة الجمعية
على مدى السنتين الماضيتين بما في ذلك
تنظيم واردات الدجاج منذ يونيو  2011واألزمة
المترتبة عن ارتفاع أسعار المواد األولية سنة
. 2012

في العرض الثاني ،قدم الكاتب العام بالتفصيل
خصوصيات األزمة األخيرة للمواد األولية لسنة
 2012أسبابها وعواقبها على القطاع .مما مكن
الحاضرين من اإللمام بأسباب هذه األزمة،
وبالتدابير التي تم اتخاذها الحتواء النتائج
السلبية و كذا نهاية الفترة التنظيمية النتاج
كتاكيت اليوم الواحد منذ يناير  2014و آثارها
على القطاع.
في العرض الذي قدمه السيد الشناوي ذكر
التدابير التي تقودها الجمعية في تنظيم تسويق
الدواجن من خالل إنشاء لجان أسواق جهوية
في المناطق الرئيسية المنتجة للدواجن.

وتوالت هذه العروض مناقشة بعض القضايا التي
همت تسويق الدجاج ،وأسعار المواد األولية
التي ال تزال مرتفعة و كذلك المشاكل المتعلقة
بجودة األعالف والعواقب المتوقعة بعد نهاية فترة
التنظيم .رحب المشاركون بعقد هذا االجتماع
وعبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها
الجمعية و الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
للدفاع عن مصالح هذا القطاع .وأعربوا عن
أسفهم لكون وزارة الفالحة أعرضت عن تنفيذ
اقتراح  APVفي التحرير البطيء والتدريجي
لواردات أمهات الكتاكيت.
في األخير تمت مناقشة المشاكل المتعلقة
بالتسويق بالمنطقة وأعقب ذلك افتتاح المناقشات
لتجديد تمثيلية المكتب الجهوي للجمعية
باألطلس المتوسط من خالل انتخاب أعضائه :
* رشيد بوزياني ،رئيس
* رشيد زروالي ،نائب الرئيس
* سمير غريبة ،الكاتب العام
* علي حفيظي  ،نائب الكاتب العام
* عبد العاطي أزي ،أمين المال
* فيصل هجر ،نائب أمين المال
* سعيد الكريني ،مستشار

اجتماع جهوي في مراكش

أما بالنسبة لالجتماع الجهوي للجمعية APV
بجهة مراكش فقد عقد في  13دجنبر 2014
في مدينة مراكش وحضره أكثر من  60مربيا.
وترأس االجتماع السادة عزيز العرابي ،عبد
الرحمان رياضي وسعيد الشناوي على التوالي
الرئيس بالنيابة ،الكاتب العام وأمين مال الجمعية
باإلضافة للمندوب الجهوي السيد حسن الغازي
بمراكش وعضو مجلس إدارة الجمعية APV
والسيد محمد السعيدي ،الرئيس الشرفي
للجمعية.
بعد قراءة الفاتحة على روح الفقيد أحمد أوجامع
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رئيس الجمعية  ،APVأعرب الحضور عن
أسفهم العميق بوفاة الفقيد و أشادوا باإلجماع
عن خصاله النبيلة و تفانيه في هذه المهنة.
وكان برنامج االجتماع مماثال لإلجتماع السابق
بآزرو ،مع بعض القضايا الخاصة بالجهة بما
في ذلك المسائل المتعلقة بالتسويق و بلجان
السوق التي لم تستجب لتطلعات المربيين .و
أعلم المربيون بالتحديات والعراقيل الرئيسية
التي تواجه هذا النشاط و وجوب اتخاذ التدابير
الضرورية الحتواء اآلثار السلبية التي قد تنتج
عن كثرة اإلنتاج المتوقع لسنة .2015
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أنشطة الفيدرالية

مشاركة الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ()APV
بالمعرض الجهوي الفالحي لجهة وادي الذهب -لكويرة
شاركت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن في الدورة
الرابعة من هذا المعرض الذي نظم بمدينة الداخلة في الفترة
ما بين  16-14نونبر  2014تحت شعار « :تثمين و تسويق
منتجات اإلبل في خدمة التنمية المستدامة بالجهة».
و قد مثل الجمعية السيد محمد الجنتي المندوب الجهوي
للجمعية بالداخلة الذي قام بتنشيط رواق خصصه للتعريف
بالجمعية و بقطاع تربية الدواجن بالمغرب .كما وقد
استقبل السيد الجنتي بالرواق والي الجهة وعامل إقليم

أوسرد باإلضافة لعدة شخصيات وفاعلين محليين
جهويين ،و الذين نوهوا بالدور الذي تلعبه كل من الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم
الدواجن في مواكبة وتطوير قطاع تربية الدواجن بالمغرب.
و قد شكل المعرض مناسبة كذلك لتقديم مختلف المميزات
والفوائد الغذائية لمنتجات الدواجن و البيض لفائدة الزوار
من أجل تشجيع االستهالك .وقد عرف رواق تربية الدواجن
إقباال هاما من طرف الزوار.

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن
اجتماع تواصلي وتحسيسي
نظمت APVمع ممثليها الجهويين
والمربين المشتغلين في قطاعي دجاج
اللحم والديك الرومي ،اجتماعا تواصليا
و تحسيسيا وذلك يوم الجمعة  07نونبر
 2014بالدار البيضاء.
قام الكاتب العام للجمعية بتقديم عرض
باألرقام والتحليل مكن الجميع من اإللمام
بمعطيات الظرفية الحالية والمستقبلية
للقطاع والتي تبين من خاللها خطورة
الوضعية التي سوف يواجهها المنتجون في
السنة القادمة.
وبعد النقاش خرج المجتمعون بالتوصيات
التالية:
• حث المربين على العمل على ترشيد

اإلنتاج بحيث يتوافق مع العرض الكبير من
الكتكوت وذلك بتخفيض اإلنتاج وتقليل
الطلب على الكتكوت.
• حث المربين على عدم االلتزام ببرامج
التزود بالكتكوت ال تأخد بعين االعتبار حالة
وفرة الكتكوت خالل سنة .2015
• مطالبة المكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية بالتدخل من أجل:
• تفعيل برنامج مراقبة عمليات تسليم
الكتاكيت من طرف المحاضن في أقرب
اآلجال؛
• مراقبة الضيعات الغير المرخصة ومتابعة
أصحابها؛
• مراقبة جودة الكتكوت.

• إعادة تنشيط لجان السوق في جميع
المناطق لتفادي ضياع نسبة من قيمة
المنتوج عند التسويق وذلك بتفعيل
التنسيق بين اللجن الجهوية.
• بالنسبة للديك الرومي ،مناشدة مربي
الديك الرومي إلى المساهمة بفعالية في
تنشيط لجنة التسويق.
• القيام بحمالت ترويجية وإشهارية للزيادة
في االستهالك.
• العمل مع الجمعية الوطنية لمنتجي
األعالف المركبة  AFACعلى وضع نظام
مقايسة لتتبع مستوى تطور أثمنة األعالف
المركبة.

دراسة حول ذبح الدواجن في المغرب
أطلقت الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية
للدواجن ( )ANAVIدراسة حول ظروف ذبح
الدواجن بالمغرب ،من أجل وضع تشخيص
لهذا القطاع و إعداد مقترحات ملموسة لتقويم
وحدات الذبح التقليدية.
وتشمل الدراسة كل السلسلة من إعداد
وتسويق لحوم الدواجن في المغرب في كل
من قنوات التسويق التقليدية و العصرية
وكذلك مجازر الدواجن الصناعية الممثلة ب
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 . ANAVIوالهدف الرئيسي من هذه الدراسة
هو تحديد أفضل طريقة لتنظيم وإعداد
االنتقال التدريجي للمذابح التقليدية نحو
نقط بيع لحوم الدواجن التي أعدت في مجازر
الدواجن المراقبة.
وتهدف  ANAVIإجراء هذه الدراسة
بالتعاون مع مصالح مختلف الوزارات المعنية
(الفالحة ،الصناعة و التجارة ،الداخلية ،الصحة
والسياحة) ومختلف الفاعلين في القطاع بما

في ذلك :مجازر الدواجن الصناعية ،المذابح
التقليدية ،المطاعم الجماعية ،من أجل إشراك
الجميع منذ البداية في تشخيص الوضع
الحالي والتوصيات المقترحة التي يتعين
تنفيذها لتسريع عملية االنتقال مع األخذ في
االعتبار كال من المعوقات االجتماعية والبيئية
المغربية.
تم إطالق الدراسة في  15دجنبر  2014على
مدة أربعة أشهر.
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ا جتماعات حول تأهيل المحالت التقليدية
لذبح الدواجن «الرياشات»

لقد تم مؤخرا عقد اجتماعين في
 13يناير و  13مارس بالرباط لمناقشة
إشكالية تأهيل محالت ذبح الدواجن
التقليدية .حضر االجتماع األول الذى
عقد بمقر المديرية الجهوية للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات
الغذائية بالرباط ،مختلف الفاعلين
المهتمين بإشكالية الذبح التقليدى
للدواجن بالمغرب ،حيث شارك فيه كل
من ممثلين عن المكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتوجات الغذائية ،الوكالة
الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغري
والمتوسطة ،الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن ،الجمعية الوطنية للمجازر
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الصناعية للدواجن ،الرباط مبادرة،
الجمعية الوطنية للممونين وممثل عن
مجلس مدينة الرباط.
من أهم النقاط التي نوقشت في
االجتماع ،المخاطر المتعلقة بعدم
احترام القواعد الصحية و مستلزمات
النظافة بمحالت الذبح التقليدية و
ضرورة التدخل العاجل من أجل تأهيلها
و إعادة هيكلتها .
وبعد عدة نقاشات خلص المشاركون
إلى ضرورة ترقية تدريجية للرياشات
وتحويلها إلى نقط بيع اللحوم أو
محالت لذبح الدواجن عن قرب
تستجيب لشروط دفتر التحمالت

الموقع من طرف وزاة الفالحة والصيد
البحري ووزارة الداخلية في يوليوز
 .2007من أجل ذلك ،تقرر ما يلي:
• خلق لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع
تأهيل «الرياشات»،
• إنجاز «خطة عمل» من أجل مشروع
تحويل «الرياشات» إلى نقط بيع
عصرية،
• تنظيم يوم تحسيسي لفائدة المهنيين
في «الرياشات» من مدينة الرباط،
• إنجاز برنامج للتواصل واإلعالم.
و هكذا ،تم تشكيل لجنة لتقييم ما
يلي:
• جرد «للرياشات» بمدينة الرباط
و إنجاز دراسة ميدانية،
إمكانية تحويل «الرياشات» لوحدات
لبيع لحوم الدواجن أو وحدات للذبح
عن قرب،
• شروط تمويل مشاريع تحويل
«الرياشات» إلى وحدات لبيع لحوم
الدواجن أو محالت للذبح عن قرب،
• إمكانية التنظيم المهني «للرياشات»
على شكل تعاونيات،
• تنظيم يوم توعوي تحسيسي لفائدة
مهنيي «الرياشات» بمدينة الرباط.
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تأسيس الجمعية المغربية
لتسيير قطب اإلنتاج الحيواني
إنعقد بمقر قطب اإلنتاج الحيواني بعين الجمعة في
فاتح أبريل  ،2015الجمع العام التأسيسي للجمعية
المغربية لتسيير قطب اإلنتاج الحيواني«.»AMAZO
وقد حضر هذا اإلجتماع األعضاء المؤسسون للجمعية
المنخرطون بالفدراليات البيمهنية الثالث لسالسل
إنتاج الحليب واللحوم الحمراء والدواجن .و بعد
دراسة ومناقشة القانون األساسي للجمعية والمصادقة
عليه باإلجماع ،انتقل الحاضرون إلى إنتخاب أعضاء
المجلس اإلداري للجمعية والذي أسفر عن تشكيل
المجلس اإلداري التالي:
الرئيس

د.حمو أوحلي

النائب األول للرئيس

يوسف العلوي

النائب الثاني للرئيس

موالي محمد لولتيتي

الكاتب العام

أحمد فاضل

نائب الكاتب العام

أحمد الفياللي الهاللي

أمين المال

محمد الخروسي

نائب أمين المال

أحمد الشيهب

المستشارون

مصطفى السنوسي
عبد الرحمان الترابي
محمد مستغفر
عمر بن شقرون
د .إبراهيم عاصمي
محمد ابن خياط
يوسف ميكو
مصطفى الحسناوي
بنمبارك الفنيري
عبد العالي رامو
أحمد الداودي

71

أخبار الدواجن  -عدد  - 30-29أبريل 2015

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن
ندوة صحفية
تحت شعار« :لحوم الدواجن في خدمة التغذية السليمة » نظمت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ( )APVتحت
رعاية الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ،ندوة صحفية بالمحمدية يوم  20فبراير  .2015يهدف المنظمون من خالل
هذه الندوة إلى تحسيس المستهلك بالقيمة الغذائية للحوم الدواجن ،تشجيع االستهالك وتبديد كل المفاهيم الخاطئة
حول لحوم الدواجن.

ترأس هذا االجتماع السادة .يوسف
العلوي ،رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن ( ،)FISAعزيز العرابي ،رئيس
الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن
( ،)APVالدكتور بوعزة الخراطي رئيس
الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك
( ،)FMDCوالدكتور أحمد الداودي
نائب رئيس الجمعية الوطنية للمجازر
الصناعية للدواجن ( .)ANAVIو بحضور
صحفيين ومختصين في مجال الصحافة
المغربية ،قام األستاذ عبد الله أيت
بولحسن بتقديم حصيلة موسم 2014
الذي تميز بإفراط في إنتاج دجاج اللحم
و تذبذب في أسعارها .حيث تراوحت
األسعار ما بين  10و 13درهم للكيلوغرام

مما عادل تكلفة االنتاج في كثير من
األحيان .بعد ذلك ذكر األستاذ بأن
سلوكيات االستهالك المغربي قد تغيرت
في اآلونة األخيرة نظرا للتطور الذي عرفه
قطاع تربية الدواجن ما شجع استهالك
لحوم الدواجن بشكل كبير .ويصل
معدل استهالك لحوم الدواجن  55 ٪من
مجموع االستهالك الوطني للحوم .وذلك
بفضل تكلفتها التي تبقى في متناول
الجميع و أيضا بفضل فوائدها الغذائية
المتعددة ( تحتوي لحوم الدواجن على
قيمة عالية من البروتين ومنخفضة
من الدهون)  .و قد بلغ مجموع إنتاج
لحوم الدواجن سنة 534.000 2014
طنا 78.000 ،طنا من لحم الديك
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الرومي .على الصعيد العالمي ،تحتل
لحوم الدواجن المرتبة الثانية من حيث
االستهالك بعد لحم الخنزير و تبقى
الواليات المتحدة والبرازيل والصين هي
أكثر الدول إنتاجا.
من جهته أكد السيد رياضي ،الكاتب
العام الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم
الدواجن ( )APVأن قطاع إنتاج لحوم
الدواجن منظم و مؤطر بقوانين تخضع
لمراقبة المكتب الوطني للسالمة
معدل
الصحية للمنتوجات الغذائية .يبلغ 
اإلنتاج الوطني اليومي  1.250طن.
لكن فيما يتعلق بالتسويق ،فإن سلسلة
التوزيع ال تزال تعاني من بعض نقاط
الضعف خاصة بالنسبة لمحالت الذبح
التقليدية (الرياشات) التي ال تستجيب
لدفتر التحمالت المصادق و الموقع عليه
من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري
ووزارة الداخلية و ال تخضع لمراقبة
المكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتوجات الغذائية (.)ONSSA
كما أشارالسيد رياضي في تدخله عن
اقتراب افتتاح المركز التقني البيمهني
لالنتاج الحيواني بعين الجمعة المخصص
للتكوين في مهن تربية الدواجن
والمواشي.

اتفاقية شراكة بين الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن
( )FISAو الفيدرالية المغربية
لحقوق المستهلك ()FMDC

في نهاية الندوة ،تم توقيع اتفاقية
شراكة بين FMDC، FISA
و ANAVIتروم حول التنمية
المستدامة والوعي من أجل حماية
المستهلك على طول السلسلة اإلنتاجية
من إنتاج ،نقل ،تسويق وتصنيع
منتجات الدواجن.
من خالل هذه االتفاقية تلتزم «»FISA
على اشراك «  »FMDCفي برنامج
تأهيل المهنيين ومحالتهم (التكوين،
التكوين المستمر ،و تعلم المهارات،
 )...وكذلك في تطوير و وضع برامج
توعية لفائدة المستهلكين .كما تلتزم
 FISAأيضا بالتنسيق مع FMDC
في جميع األنشطة اإلعالمية الموجهة
نحو المستهلك واستقبال شكاوى
المستهلكين وإحالتها إلى «.»FMDC
من جانبها ،تلتزم الفيدرالية «»FMDC
بدعم برامج اإلعالم للفيدرالية «»FISA
و إدراجها ضمن مختلف التدخالت في
اإلذاعة ،التلفزيون ،المجالت والصحف... ،
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المعرض الدولي للفالحة بالمغرب
من  28أبريل إلى  3ماي 2015
ستقام الدورة العاشرة للمعرض الدولي للفالحة بالمغرب تحت شعار «الفالحة و
األنظمة الغذائية» و ذلك من  28أبريل إلى  3ماي  .2015وتسعى هذه الدورة
إلى جعل الفالحة المغربية في مركز انشغاالت العالم الفالحي .ويتوقع المنظمون
مليون زائر وألف عارض من المغرب وأكثر من خمسين بلدا.على مساحة إجمالية
تقدر ب  170.000مترا مربعا 90.000 ،مترا مربعا منها مغطاة.
تشارك الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن برواق مفتوح مساحته  400متر مربع
داخل قطب تربية المواشي.
وسيتم تقسيم هذا الرواق إلى ثالثة أجزاء:
• الجزء المؤسساتي المخصص الستقبال الزوار  :وسائل اإلعالم والشركاء
المهنيين ،المستثمرين...،
• الجزء المخصص لعرض مختلف أنواع الدواجن المرباة في المغرب.
• الجزء الخاص بتوزيع المنشورات والكتيبات التي تبين القيمة الغذائية لمنتوجات
الدواجن والموجهة لتشجيع استهالكها.

مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
بمعرض VIV ASIA

يعقد معرض  VIV ASIAكل سنتين ،وهو
حدث جهوي على درجة عالية من االحتراف
يهتم باإلنتاج الحيواني وتصنيع اللحوم .ويضم
المعرض جميع قطاعات تربية الدواجن واألبقار
والخنازير ويجمع الموردين والمهتمين بمختلف
التخصصات من المعدات ،المضافات الغذائية
والصحة الحيوانية.
شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
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( )FISAفي هذا المعرض المنظم من  11إلى
 13مارس في بانكوك ،بتايالند عبر وفد مكون
من السادة :أحمد فاضل ،الكاتب العام للفيدرالية،
الدكتور عمر العمراني المريني ،عضو بالمجلس
اإلداري للجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت
بالمغرب ،أحمد لمعاشي المسؤول اإلداري
والمالي للفيدرالية ،محمد جابر ومحمد بوصوف.
وتهدف الفيدرالية من خالل المشاركة في هذا

المعرض إلى تعزيز مكانة معرض دواجن والتعريف
بقطاع الدواجن بالمغرب ،باإلضافة إلى االنفتاح
على األسواق اآلسيوية والبحث عن منافذ جديدة
لتصدير منتجات الدواجن خاصة نحو بلدان
الشرق األوسط.
وقد نظم القائمون علی المعرض يوم  12مارس
حفلة شاي علی شرف البلدان المشاركة من
شمال افريقيا :المغربي وتونس.
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الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن
تعيين رئيس جديد بالنيابة
أسندت مهمة الرئيس بالنيابة للجمعية بعد وفاة السيد أحمد أوجامع في
 ،2014/10/10للسيد عزيز العرابي الذي كان يشغل منصب النائب األول للرئيس،
في انتظار انتخاب رئيس جديد خالل الجمع العام السنوي المقبل للجمعية في
يونيو  .2015و يمكن هذا التعيين من ضمان االنتقال السلس واالستمرارية في
أنشطة الجمعية و الملفات الجارية.

وفد نيجيري
استقبلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على
هامش معرض دواجن  ،2014وفدا من دولة النيجر،
يتكون من بعض الفاعلين في قطاع الدواجن.
و تهدف هذه الزيارة االستفادة من التجربة المغربية
والتعرف على التقنيات الجديدة المستخدمة في
تربية الدواجن خاصة أن قطاع تربية الدواجن
المغربي يتمتع بصيت على المستوى القاري يضعه
كمرجع في تربية الدواجن ويجذب اهتمام األكثر
فأكثر البلدان األفريقية.

وفد روسي
كما استقبلت الفيدرالية  FISAفي  18شتنبر
 2014وفدا من روسيا يضم مسؤولين عن مختبر
للمستحضرات البيطرية مهتم بالسوق المغربي و
خاصة بقطاع تربية الدواجن .و قد قام الوفد بزيارة
لضيعة لتربية دجاج اللحم في منطقة الصخيرات،
قبل أن يعقد جلسة عمل مع الفيدرالية FISA
حضرها السيد شوقي جراري و الدكتور الزروالي
للتعرف على إمكانيات قطاع الدواجن في البلدين
وبحث سبل التعاون والشراكة الممكنة بينهم .كما
قام هذا الوفد بزيارة معرض دواجن .2014
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الدورة السابعة لليوم الوطني للبيض
االحتفال بالبيضة المغربية
بمناسبة اليوم الوطني للبيض الذي يحتفل به سنويا وللدورة السابعة على التوالي في  15يناير فقد نظمت الجمعية الوطنية
لبيض االستهالك ( )ANPOيومين دراسيين في  16و  17يناير .خصص اليوم األول للصحفيين وخصص الثاني
للمهنيين في القطاع بمشاركة خبراء كما تم تنظيم ورشات عمل للتفكير في موضوعات مهمة لتطوير هذا القطاع.
أي إضافات خارجية ،مما يدل على أنها إذا غذاء كامل
ومتوازن.

موسم صعب

كانت هذه التظاهرة مناسبة لالحتفال باإلنجازات
التي تم تحقيقها وعرض المستوى التقني المتقدم
للضيعات المغربية كما أعلن عن ذلك وبكل فخر السيد
الزعيم عبد اللطيف رئيس « ANPOلقد استطعنا
خالل السنوات العشر الماضية من مضاعفة حجم إنتاج
البيض الوطني من  2,5مليار بيضة سنة  2004إلى
أكثر من  5مليارات بيضة تم إنتاجها في سنة ،2014
حيث استطاع المغرب تغطية االحتياجات الوطنية
وتأمين االكتفاء الذاتي من البيض الذي يحتوي على
قيمة غذائية مهمة ،ولكن لألسف ال يزال المستهلك
غير واع بها ،مما يدخل أيضا بين األهداف الرئيسية
لهذا اليوم :التعريف بالقيمة الغذائية للبيض وتشجيع
االستهالك المحلي ».
بعد هذا التقديم المميز لالنجازات المحققة والتقدم
التقني الذي يزخر به القطاع ،فأسعار البيع الكارثية
المسجلة خالل السنة الماضية ،والخسائر الفادحة التي
عانى منها المربون التي دامت ألسابيع طويلة وأنهكت
المنتجين ،دفعتهم للحضور المكثف لهذا االجتماع
السنوي.

المؤتمرالصحفي
االحتفال بالبيض والتعريف بقيمته الغذائية

خالل المؤتمر الصحفي ،الذي عقد في الدار البيضاء
لفائدة الصحفيين ،تم تكريم البيضة المغربية والتعريف
بفوائدها وتشجيع استهالكها.
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من جانبه ،قام البروفسور عبد الله آيت بولحسن،
خبير دولي و مستشار كل من الفيدرالية  FISAو
الجمعية  ،ANPOبتهنئة جميع الفاعلين في القطاع
على جهودهم واإلنجازات التي تحققت في اإلنتاج .ثم
انتقل في عرضه لتقديم حصيلة الموسم الفارط و
النتائج التي كانت سلبية حيث تقدر الخسائر
ِب  250مليون درهم .و يرجع سبب هذه الخسائر
إلى وفرة اإلنتاج بسبب الزيادة في عدد الدجاج
يعتبر البيض من العناصر الغذائية المفيدة واألساسية البياض باإلضافة إلى ارتفاع أسعار المواد األولية.
لنظام غذائي متوازن ،لكن قيمته هاته التزال مجهولة إنتاج المواسم السابقة ظل مستقرا بتسجيل معدل
لدى المستهلك المغربي ،لذا حث رئيس جمعية ارتفاع قليل ( )5٪واستقرار من سنة  2011حتى سنة
 ANPOفي المؤتمر الصحفي المهنيين المتخصصين  .2013من جهة فالنتائج اإليجابية المسجلة خالل
في ميدان اإلعالم للعمل معا من أجل التعريف السنوات الثالث الماضية شجعت االستثمارات في
بالفوائد الغذائية المختلفة للبيض وتشجيع استهالكه .هذا القطاع من خالل إنشاء وحدات جديدة النتاج
وعلى الرغم من التقدم فياالستهالك بمعدل وطني البيض أو توسيع الوحدات الموجودة .وهكذا سجلت
بلغ  168بيضة /للفرد/سنة ،خالل سنة  ، 2014فإن سنة  2014زيادة في اإلنتاج بلغت .13 ٪
هذا المستوى ال يزال ضعيفا مقارنة مع عدة بلدان .و بما أن اإلنتاج يوجه أساسا للسوق الوطني ،فإن
تضمنت التدخالت التي قدم ه ا المحاضرون القيمة االستهالك المحلي لم يستطع استيعاب هذه الزيادة
الغذائية للبيض ،حصيلة ا لموسم الفارط ،والمواد في االنتاج وبالتالي شهدت األسعار انخفاضا كبيرا دام
األولية المستعملة في تغذية الدجاج.
لمدة  35أسبوعا ،حيث كانت أسعار البيع أقل بكثير
من تكلفة إلنتاج .إذ انتقلت أسعار البيع بالضيعة من
البيض ،غذاء كامل
 0.80إلى  0.45درهم  /بيضة.
الدكتور عمر العمراني المريني ،المتخصص في إضافة إلى ذلك فمنذ سنة  2011وقطاع تربية
التغذية ،ذكر أوال بالقيمة الغذائية للبيض ،فوائده الدواجن يعاني من ارتفاع في أسعار المواد األولية
وأهميته في النظام الغذائي .حيث أن البيض يحتوي على المستوى العالمي مما أدى إلى زيادة التكلفة.
على العديد من المزايا ،فهو يوفر المعادن والعناصر لإلشارة فإن ثمن بيع البيض في األسواق و المحالت
الصغرى (الفوسفور والحديد واليود والسيلنيوم) التجارية يبقى قارا ،فأي زيادة في تكلفة اإلنتاج ال
باإلضافة للعديد من األحماض األمينية األساسية تؤثرعلى ثمن البيع للمستهلك و يتحمل المربون
( 9من أصل  ،)13وتقريبا جميع الفيتامينات من التكاليف اإلضافية ،إذ أن عتامة نظام تسويق البيض ال
يسمح للمستهلكين باالستفادة من أي انخفاض في
مجموعة فيتامين  ،Bوالفيتامينات  A، D، Eو . K
وباإلضافة إلى كون البيضة مستقلة تماما بذاتها من أسعار البيع بالضيعة ،لوال ذلك لخلف انخفاض األثمنة
الوضع إلى التفقيس ،فهي بذلك قادرة على توفير تشجيع االستهالك وبالتالي زيادة الطلب والتخفيف
جميع العناصر الغذائية الالزمة لتشكيل الجنين دون من آثار هذه األزمة.
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تغذية صحية ومتوازنة للدجاج البياض

الدكتور يوسف ميكو ،األمين العام لجمعية مصنعي
األعالف المركبة بدوره قام بتهنئة المهنيين على
جهودهم والتزامهم الحقيقي في تنمية هذا القطاع.
وذكر بالقوانين التنظيمية لتربية الدجاج تحت مراقبة
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية.
ثم قدم عرضا عن النظام الغذائي للدجاج البياض
حيث يستفيد من تغذية كاملة ومتوازنة لضمان صحة
وإنتاج جيد .وهكذا ،يتلقى الدجاج البياض وفقا لسنهم
ومرحلة النمو كميات غذائية مناسبة .و يتكون نظامهم
الغذائي أساسا من الحبوب (الذرة ،الشعير ،)... ،سحق
البذور الزيتية (الصوجا وعباد الشمس  ،)...باإلضافة إلى
بعض الفيتامينات ،المعادن والعناصر الصغرى الالزمة
التباع نظام غذائي متوازن.

المؤتمرات و أوراش العمل

في اليوم الثاني الذي تم تنظيمه لفائدة المنتجين
والعاملين في قطاع إنتاج بيض االستهالك بقصر
المؤتمرات بالصخيرات ،استفاد الحضور من عدة
عروض لخبراء وفاعلين في القطاع مغاربة وأجانب.
و التي كانت مناسبة لعرض انجازات القطاع ولكن أيضا
فرصة للتفكير بشكل جماعي في سبل تطوير القطاع.

التجربةالفرنسية

السيد  Philipe JUVENرئيس اللجنة الوطنية
لتشجيع البيض في فرنسا « ،»CNPOقام بعرض
نقاط القوة في القطاع الفرنسي ،والتحديات التي
يواجهها على مستوى التسويق من أجل توفير ربح
للمربين خصوصا مع ارتفاع أثمنة المواد األولية.
تعتبر فرنسا أول منتج للبيض في أوروبا ،بإنتاج سنوي
يصل إلى  14.3مليار بيضة .ويبلغ معدل االستهالك
الفرنسي  216بيضة /للفرد/للسنة ،كما يستهلك
الفرنسيون  40 ٪من البيض على شكل مشتقات
البيض.
ومع ذلك ،فإن القطاع يواجه عقبات جديدة في
سنة  ،2013شهد قطاع انتاج البيض الفرنسي أزمة
استمرت  18شهرا بأسعار بيع منخفضة كان من أهم
أسبابه انخفاض في االستهالك ،و فائض في االنتاج من
جهة أخرى.
من أجل النهوض بالقطاع نفذت « »CNPOخطة
عمل لتشجيع االستهالك المحلي ،وتعزيز الصادرات
واالستثمار في ابتكار منتجات بيض جديدة.
لذلك تهدف اللجنة الوطنية لتشجيع البيض«»CNPO
على المدى القصير ،تعزيز اإلجراءات حول اإلعالم و ذلك
ابتداءا من سنة  ،2015مع حمالت تشجيعية مباشرة
لفائدة المستهلك .والهدف هو تشجيع االستهالك من
خالل تقديم البيض كطبق أساسي و جذب األطفال
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و الشباب لتناول البيض باعتبارهم المستهلكين في
المستقبل .ستكلف هذه الحملة مضاعفة الميزانية
المخصصة لإلعالم ( 700.000أورو).

أزمة سنة  2014وضرورة إيجاد منافذ جديدة

أفاد السيد آيت بولحسن أن القطاع شهد أزمة مماثلة
قبل عشر سنوات ،في سنة  2002كانت أسعار البيع
أقل من التكلفة لمدة  39أسبوع ،وفي سنة 2003
تكرر نفس الوضع لمدة  33أسبوعا.
في مثل هذه الظروف يحث الخبير على ضرورة
التأهيل المهني للتوزيع و إيجاد قنوات تسويقية
جديدة لالنتاج ويقترح تطوير الصادرات وتشجيع
مشتقات البيض.
من جهته أكد الدكتور محمد برادة ،مستشار الجمعية
 ANPOعلى ضرورة تنويع قنوات التسويق .وفقا
آلخر التقديرات ،فقد تم تصدير  125مليون وحدة
خالل الموسم الفارط  ،وهو ما ال يمثل سوى  2٪فقط
من اإلنتاج الوطني و حسب توقعات موسم ،2015
فمن المحتمل تصدير  500مليون وحدة و مع هذا
فهذه األرقام تظل ضعيفة مقارنة مع إمكانيات القطاع.
على الرغم من أن المغرب يملك عدة مزايا لتصدير
البيض وال سيما للبلدان األفريقية ،نظرا لقربها
الجغرافي ،ويكمن العائق الرئيسي في تكاليف النقل
عبر شاحنات مبردة أو النقل البحري .فبدون دعم
من الدولة للحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع فإن
المهنيين غير قادرين على تحمل تكاليف النقل
العالية.
للتذكير فقطاع انتاج بيض االستهالك بتركيا يمثل
 19٪من سوق الصادرات العالمية من البيض،
ويستفيد القطاع من دعم على الصادرات تصل قيمتها
إلى  0.15درهم للبيضة المصدرة .وقد صدرت تركيا

إلى دول الشرق األوسط وأفريقيا سنة  2013ما
يقارب  5مليارات بيضة ما يمثل  30٪من اإلنتاج
التركي.

تطويرمشتقات للبيض

إن مجال تطوير مشتقات البيض يبقى من المنافذ
التي يجب تشجيعها بالمغرب .على الصعيد العالمي
 10٪من البيض المنتج يتم تحويله .أما فرنسا 40٪
من البيض المستهلك هو على شكل مشتقات البيض.
وطنيا سجل قطاع تحويل البيض تجارب قليلة بما
أن هناك ثالث وحدات متخصصة « استثمرت في
مصنع لتحويل مشتقات البيض في بركان ،ولكن
السوق المغربي غير مستعد لقبول هذا النوع من
المنتوج حتى االن .و أمام ضعف الطلب ،اضطررت
لتوقيف الوحدة في انتظار تزايد الطلب» يفيد أحد
المستثمرين .

مغرب تصدير و الجمعية المغربية للمصدرين
على استعداد لمواكبة القطاع

قدم السيد منير فرام ،المدير العام للجمعية المغربية
للمصدرين ( ،)ASMEXفي عرضه الخدمات التي
تقدمها الجمعية للمصدرين ،وأكد دعمه وتوجيه
الجمعية لكل مهتم بتصدير البيض خاصة لبلدان
دول الشرق األوسط ودول إفريقيا الوسطى .و من
جانبه دعا ممثل المركز المغربي إلنعاش الصادرات
(مغرب تصدير) المهنيين لالتصال بالمركز لتطوير
استراتيجية شاملة و القيام بدراسات ألهم االسواق
المستهدفة .

جوائز تكريمية

كان الحفل أيضا مناسبة لتسليط الضوء على الجهود
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التي بذلها المهنيون على الرغم من كل الصعوبات،
و استطاعوا النهوض بالقطاع إلى مستويات يحسد
عليها ،حيث أن القطاع رائد على المستوى القاري.
ومنحت  4جوائز للمنتجين :
• الحاج فريد ابن خياط الزكاري
• الحاج الحسين دبرايم
• الحاج محمد أبو العزيز
• الحاج لحسن مشهور
و  4جوائز لتجار البيض بالجملة:
• محمد بنلمقدم
• الحسن إيكيدر
• الحاج لحسن آيت حمو
• الحاج محمد أحلقاش

ورشات عمل

بعد الجلسة العامة ،شارك المهنيون في ورشات عمل
للنقاش وتبادل األفكار حول المواضيع التالية:
• تنظيم قنوات تسويق البيض
• منافذ جديدة للقطاع  :تصدير وتحويل
• استراتيجية التواصل لمدة ثالث سنوات لتشجيع
استهالك البيض
و قد خاض المشاركون بعد النقاشات إلى التوصيات
التالية والتي ستمكن الجمعية  ANPOمن وضع
خطة عمل لتطوير القطاع .

تنظيم قنوات تسويق البيض:

• العمل على بلورة إحصائيات ومعطيات موثوقة
متعلقة بسلسلة إنتاج بيض االستهالك؛
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• هيكلة سوق «البياضة» من أجل تحسين قنوات
التسويق وإرساء بورصة مرجعية للبيض بحيث تمكن
من تحديد آليات السوق عن طريق قياس العرض
والطلب بشكل يسمح بتكوين أسعار حقيقية؛
• تكوين لجنة مشتركة بين ممثلي كل من منتجي
وتجار بيض االستهالك للعمل على اتخاذ التدابير
الالزمة والمستعجلة التي تخص مستقبل سوق
«البياضة»؛
• خلق فيدرالية وطنية وجمعيات جهوية لتجار بيض
االستهالك لصياغة استراتيجية من شأنها تنظيم
تسويق بيض االستهالك.
• التفاوض مرتين في األسبوع حول ثمن البيض
حسب العرض والطلب بدال من فعل ذلك يوميا كما
هو معمول به حاليا.

منافذ جديدة :تصدير وتحويل البيض:

التصدير:
• تشجيع تصدير البيض خاصة نحو بلدان إفريقيا
والشرق األوسط ؛
• تنظيم بعثات استكشاف لألسواق الخارجية،
بالخصوص في إفريقيا والشرق األوسط ،وكذا تأكيد
تواجد وحضور المهنيين في المعارض والتظاهرات
الخاصة بقطاع الدواجن بشراكة مع الجمعية
المغربية للمصدرين ( )ASMEXوالمركز المغربي
إلنعاش الصادرات ( )Maroc Exportووزارة التجارة
الخارجية ؛
• العمل على تشريع دعم للتخفيض من تكلفة النقل
عند تصدير البيض وذلك في حدود  15سنتيما
للوحدة المصدرة ،وهذا من أجل ضمان صادرات

منتظمة على مدار العام بغض النظر عن أسعار بيع
البيض في السوق المحلية.
تحويل البيض:
• تشجيع تنويع استهالك البيض من خالل مشتقاته
(بيض سائل ،مجمد ،مسحوق ) ... ،وخاصة بالنسبة
لالستعماالت في القطاع الصناعي؛
• العمل على وضع إطار قانوني الستعمال مشتقات
البيض في المطاعم الجماعية وفي الصناعات الغذائية
التي يستعمل فيها البيض كمادة أولية.

استراتيجية التواصل لثالث سنوات
من أجل تشجيع البيض :

• االنخراط في االستراتيجية الوطنية للتغذية
 2011-2019التي وضعتها وزارات الصحة والفالحة
والتعليم عبر تدخل الفيدرالية  FISAوالجمعية
 ANPOكفاعل مشارك في إنجاز وتفعيل بنود
االستراتيجية.
• إنشاء مجلس للبحث وتشجيع منتجات الدواجن،
بما فيها البيض ،متعدد االختصاصات (طب،
تغذية ،سالمة صحية) كمخاطب رسمي في
إطار االستراتيجية وخارجها عبر قنوات التواصل
المعتمدة؛
• إنشاء نادي صحفي يسهر على مواكبة نشاط
الجمعية مع ضمان تتبع متواصل لظرفية سلسلة
إنتاج البيض؛
• اعتماد استراتيجية للتواصل من خالل اإلذاعة
لتوفير تغطية أمثل بتكلفة أقل والوصول لجميع
الطبقات االجتماعية؛
• وضع استراتيجية للتواصل تتوافق مع فترات
األزمات؛
تنظيم ندوات لفائدة مهنيي الصحة وذلك لتبديد
األفكار والمفاهيم السيئة حول البيض؛
• تنشيط الموقع اإللكتروني للجمعية وكذا الشبكات
االجتماعية :فيسبوك وتويتر ويوتيوب؛
• إنشاء نشرة إخبارية دورية خاصة بالبيض تمكن
من تغطية نشاطات الجمعية وجمع كل المعلومات
المهمة ذات الصلة بالسلسلة ،والسهر على ضمان
استمراريتها وتوزيعها على نطاق واسع؛
• االستعانة بخدمات مستشار في التغذية يكون
المتحدث الرسمي و باستمرار حول الفوائد الغذائية
والصحية للبيض؛
• تعيين متحدث واحد أو أكثر يفوض إليه أو إليهم
أمر التواصل باسم ولصالح الجمعية كل في حدود
اختصاصه؛
• تشجيع االستهالك عبر التواصل حول الجودة
والخصائص الغذائية كمحور أساسي في هذا التواصل
وعبر تطوير الوجبات الغذائية المتنوعة والمبتكرة
للبيض بتعاون مع طباخين مهنيين.
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الشهادات
أحمد مشهور مربي للدجاج البياض في منطقة تمارة وعضو بالجمعية ANPO
«األكيد أن هذا الموسم سيظل راسخا في ذاكرة كل الفاعلين ،لقد تحمل المربون ألكثر من
 6أشهر انخفاضا كبيرا في أسعار بيع البيض .وقد استمر هذا الوضع مطوال دون أي مخرج
مهددا مستقبل هذه القطاع .بدأت األوضاع في تحسن منذ شهر نونبر بعدما قام المربون في
التقليص من عدد الدجاج البياض.
تحتفل الجمعية  ANPOكل سنة باليوم الوطني للبيض مع برمجة أنشطة مختلفة لتشجيع
استهالك البيض و قد قررنا هذه السنة تنظيم يوم دراسي للقاء جميع المهنيين و التشاور
معهم من أجل وضع استراتيجية للعمل مستقبال ،والتفكير في سبل تنويع وتنظيم قنوات
التسويق والبحث عن تشجيع تصدير جزء من اإلنتاج لقد بذلنا الكثير من الجهود في تطوير
اإلنتاج وأهملنا التسويق .يجب أن نتعاون مع التجار لتحسين قنوات التسويق و إيجاد
أسواق جديدة .
يشتغل والدي في إنتاج بيض االستهالك منذ  60سنة وقد شهد القطاع تطورا مهما في تقنيات
التربية .كان من الالزم علينا مواكبة قطار التحديث لتحسين اإلنتاج وضمان الربح .يتطلب هذا
النشاط استثمارات كبيرة تتردد غالبا البنوك في تمويل هذه المشاريع .لذلك يتحمل المربي
تكاليف االستثمار لوحده باإلضافة إلى بعض الشراكات مع موردي المعدات واألعالف.
هناك العديد من المربيين الذين لم يستطيعوا مواكبة تطور القطاع فبينما كان قطاع انتاج
البيض يضم  400مربي سابقا ،فالقطاع ممثل حاليا ب .» 238

عبد اللطيف الزعيم :
مربي الدجاج ورئيس
الجمعية ANPO

«الجميع يشهد على التقدم المحرز في تقنيات انتاج البيض ،لكن تبقى الحلقة الضعيفة
هي التسويق ،يجب أن نعمل بتعاون تام مع تجار الجملة إليجاد الحلول والمضي قدما
الستمرار هذ القطاع في وثيرته التقدمية» .

تاجر الجملة للبيض

حسن وظيف

«نحن متضامنون مع المربيين ويجب أن نعمل
معا إليجاد آفاق جديدة .بالتأكيد هناك الكثير من
الفجوات التي يجب التغلب عليها ،بما في ذلك عدم
وجود شفافية في السوق .على سبيل المثال ،ففي
حين قد يصل اإلنتاج إلى  21مليون بيضة في
اليوم ،فنحن ال نجد إال  3ماليين وحدة فقط التي
تمر عبر سوق البياضة ،يجب علينا التفكير في
خلق جمعية للبياضة من أجل توحيد أصواتنا
و الدفاع عن مصالحنا ».

«لقد اخترنا منذ البداية التسويق في المساحات الكبرى
و المتوسطة  ،GMSأكيد أن منتجاتنا اآلن متواجدة على
رفوف هذه المتاجر ،إال أننا واجهنا صعوبات كثيرة في البداية،
نذكر منها التعليب والتغليف ،وإدخال نظام التتبع بالضيعات
والحصول على الرخص من طرف المكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتوجات الغذائية .وبحلول سنة  ،2020فإن عدد
المساحات الكبرى و المتوسطة  GMSسيتزايد إلى 600
موزعة على جميع أنحاء المملكة .وعلينا منذ اآلن التفكير
لالستعداد لتلبية هذا الطلب ».
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معرض دواجن 2014
ملتقى االبتكار في قطاع تربية الدواجن
من  25إلى  27نونبر  ،2014استضاف المركز للدولي للمؤتمرات و المعارض لمكتب الصرف
بالدار البيضاء ،مرة أخري معرض دواجن  2014أهم حدث في قطاع تربية الدواجن.

ترأس افتتاح المعرض السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري ،برفقة السادة أحمد أعياش،
رئيس الكنفدرالية المغربية للتنمية القروية ( )COMADERأحمد بنتهامي ،المدير العام للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية إضافة إلى شخصيات أخرى.

المعرض ،فرصة للتبادل
يشكل معرض دواجن  2014ملتقى لتبادل
التجارب والخبرات والتعرف على المستجدات
واألبحاث وتشارك األفكار ،وكذلك لعرض أهم
االبتكارات في ميدان تربية الدواجن .يستفيد الزوار
من خالل المعرض من لقاء الخبراء والمهنيين
ومناقشة المشاكل المتعلقة بتقنيات التربية،
التغذية ،االستثمار ،وسائل النقل والخدمات
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تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك
محمد السادس نصره الله ،نظمت الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن الدورة السابعة عشر
من معرض دواجن ،بهدف تشجيع االبتكار
وتقديم عرض شامل للزوار والعارضين عن
كل ما يتعلق بقطاع الدواجن بأحدث التقنيات
المستعملة في القطاع ،حيث تمكن الزوار من
خالل أيام العرض من التعرف على الموردين:
المصنعين والموزعين ،المحليين واألجانب،
وكذلك الحصول على المعلومات والمعدات
الالزمة لتحديث وتطوير ضيعاتهم أو إنشاء
مقاوالتهم.

اللوجستيكية ،إعادة تحويل مخلفات الدواجن
وكل التحديات التي تواجه هذا القطاع .كما
يتمكن الزوار من معاينة مجموعة من المنتجات
والخدمات والمعدات التي تالئم احتياجات التربية
وتبرز التقدم التقني في الميدان .لإلشارة فإن
قطاع تربية الدواجن بالمغرب يتمتع بسمعة
جيدة على الصعيد القاري راجعة للتطور الكبير
الذي عرفه القطاع ،و التي تصنفه بين الدول
األكثر تقدما في هذا المجال.

عارضون وزوار من مختلف الجنسيات
في المجموع ،سجل المعرض مشاركة 360
شركة عارضة وعالمة تجارية من مختلف البلدان
على مساحة  6.500متر مربع مغطاة و 154
رواق.
و قد شكلت مشاركة الشركات األجنبية 47٪
من مجموع العارضين أغلبهم من أوروبا ،آسيا
وأفريقيا ،و تسجل المشاركة األجنبية إقباال
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مهما و تزايدا بمرور الدورات.
أما با ل نسبة للزوار ،فقد استقبل المعرض أكثر
من  10.000زائرا من المغاربة واألجانب ،رغبة
في االكتشاف والتعرف على أهم التقنيات .هذا
التدفق الكبير للزوار المهنيين وكذا جودة اللقاءات
بين العارضين والزوار يعزز الطلب المتزايد من
العار ض ين الشيء الذي حذى بالمنظمين إلى
توسيع مساحة المعرض إلى المساحة المجاورة
لقاعة العرض.

كما نظمت  FISAو  APVزيارات للمعرض
لفائدة مربي الدواجن من مختلف مناطق المغرب
وخاصة البعيدة منها .حيث تمت تعبئة  14حافلة
لهذا الغرض.
و قد شهد المعرض أيضا زيارات لمختلف الوفود
األفر ي قية بما فيها مالي والنيجر وموريتانيا
الست ف ادة من تجربة المغرب الرائدة في ميدان
ترب ي ة الدواجن وربط عالقات مع المهنيين
المغاربة .إن تنمية عالقات الشراكة بين معرض

دواج ن ومختلف المعارض المتخصصة األخرى
وكذا مشاركة الفيدرالية في عدد من المعارض
الد و لية ،وخاصة معرض  SPACEبفرنسا،
 SIP S AبـالجـزائـرANIMALFARMING،
بأو ك رانيا  EUROTIER ،بألمانيا VIV ،
 EUROPEبهولندا  ...ساهمت بشكل كبير في
التعريف بمعرض دواجن على الصعيد العالمي وما
العدد المتزايد من العارضين والزوار األجانب إال
دليل على نجاحه وإشعاعه.

الشهادات
محمد ابن خياط ،نائب رئيس جمعية ANPO
«إن المعرض هو أوال فرصة فريدة للقاء بين المربين للتبادل
ومناقشة مشاكلهم ،وخصوصا خالل هذا العام الذي عرف أزمة
استمرت لفترة طويلة أثقلت كاهل منتجي البيض وتسببت في
خسائر مهمة.
لحسن الحظ أن أسعار البيض قد تحسنت مؤخرا بفضل اإلجراءات
المبكرة التي تم اتخاذها للتقليص من عدد الدجاج البياض .نأمل
أن هذه الوضعية لن تتكرر مرة أخرى ،لهذا نحن نفكر مستقبال في
وضع آليات لرصد وتتبع تربية الدجاج البياض .و قد كان السبب
األساسي وراء هذه األزمة كثرة اإلنتاج ،مما أدى إلى انخفاض في
أسعار البيع ،تفاقمت بانخفاض في االستهالك .يرجع هذا اإلنتاج
الكبير إلى تزامن إنتاج عدة وحدات التربية .باإلضافة إلى أسعار
المواد األولية التي ارتفعت في وقت سابق من هذا العام .ففي

حين أن تكلفة االنتاج تصل إلى  0.70درهم للبيضة ،لم يتجاوز
معدلأسعار البيع هذا العام  0.60درهم للبيضة على طول عدة
أسابيع».

بوشتى بوصوف ،منتج البيض في منطقة مديونة
«إن المعرض يقدم لنا العديد من المزايا،
وأذكر منها أوال الحصول على المعلومات.
نحن نعيش في عالم يتطور باستمرار وكل
سنة هناك العديد من التقنيات الجديدة
والمبتكرة والحديثة ،والمعرض يتيح لنا
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التعرف على هذه االبتكارات والوعي الدائم
بكل ما هو جديد .وباإلضافة إلى ذلك،
فمعرض دواجن هو الفرصة الوحيدة لجمع
هذا العدد الكبير من المهنيين في قطاع
الدواجن من جميع التخصصات وفي

نفس المكان .بالنسبة لمنتجي البيض،
فقد كانت هذه السنة استثنائية حيث
عانى المنتجون من خسائر فادحة ونأمل
االستفادة من األخطاء لتجنب مثل هذا
الوضع في المستقبل ».
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صالح الدين بنان ،تاجر العلب الكرتونية في القنيطرة
«أنا ال يمكن أن أفوت هذه الفرصة
فأنا أزور المعرض كل سنة بهدف
استعالمي وكذلك تجاري .أستطيع
لقاء زبنائي بعين المكان كما أهدف

لربط عالقات تجارية جديدة .لقد
استطاع معرض دواجن ،على مر
السنين تأكيد مكانته حيث ال
يمكن ألحد عدم الحضور و الدليل

على ذلك هو العدد الكبير من
العارضين و الزوار حيث أن هذه
المساحة لم تعد تكفي الستيعاب
الجميع».

مصطفى حسناوي ،مربي دجاج اللحم و الديك الرومي
«من الناحية التقنية ،يمكن المعرض من
التعرف على أحدث التكنولوجيا والمعدات
وسالالت الدجاج فضال عن الوقوف على
مختلف نتائج البحوث في الخارج.
هو أيضا مناسبة للقاء المنتجين المغاربة
من جميع المناطق ،نظمت الفيدرالية
البيمهنية لقطـاع الـدواجـن والجمعيـة
الوطنية لمنتـي لحوم الدواجن رحالت
لفائدة مهنيين من  14منطقة مختلفة
من المملكة .فرصة للقاء أعضاء الجمعية
و االنضمام للجمعية .يلتقي المربون فيما
بينهم لتبادل الخبرات ،وجمع المقترحات،
على سبيل المثال فقد التقيت في نفس
المكان في نفس الوقت ،بمربين من مدن
العيون والداخلة والمنطقة الشرقية و من
الرشيدية  ...شيء يبدو من المستحيل
تحقيقه خارج هذه التظاهرة.
يعتبر المعرض أيضا دافعا لصغار المنتجين
الذين غالبا ال يملكون الفرصة للسفر إلى

الخارج لحضور المعارض والتعرف على
تقنيات جديدة .ناهيك عن أنه فرصة
لعرض ،لشراء أو لبيع المعدات ،هناك
مجموعة من المربين جاؤوا لالستعالم
عن إمكانية نقل بعض المعدات التي تم
شراؤها في المعرض.
بالنسبة لقطاع إنتاج لحوم الدواجن ،في
أعقاب أزمة سنة  2011و باتفاق مع وزارة
الفالحة ،فقد قامت الجمعية بوضع نظام
لرصد إنتاج أمهات الكتاكيت ،مما أعـطى
نتائـج مرضيـة خالل السنوات الثالث
األخيرة .لكـن لألسـف مع نهاية هذا
النظام ،شهد السوق تقلبات كبيرة في
أسعار البيع مما ال ينذر بنتائج جيدة.
فاحتمالية إنتاج مفرط هذا الموسم واردة
مما سيسبب حتما انخفاض سعر البيع
الذي يمكن أن يكون كارثيا بالنسبة
للمنتجين.

جاك بانجورا ،زائر أجنبي
«أنا من غينيا كوناكري ،وأرافق
أحد المستثمرين األفارقة الذي
يريد استيراد البيض من المغرب.
بفضل معرض دواجن ،تمكنا من
التعرف على جمعية  ANPOوعقد
اتصاالت مع مسؤوليها لدراسة كل
احتماالت التعاون الممكنة .إنها
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المرة األولى التي أازور فيها هذا
المعرض ،و قد سررت كثيرا بجودة
التنظيم والتبادالت واالتصاالت
التي اجريتها .إن المعرض بمثابة
منجم للمعلومات ،وأنا متأكد أن
كل زائر سوف يكون راضيا وسعيدا
لتنقله من مناطق جد بعيدة.
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معرض دواجن
قامت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن على هامش معرض دواجن ،بتنظيم مسابقات للمشاركين بالمعرض
وتقديم جوائز تشريفية لمختلف الفاعلين في قطاع الدواجن.

مسابقتي أحسن عامل وأحسن تقني في قطاع الدواجن
سعت الفيدرالية من خالل الدورة الثالثة لمسابقتي أحسن عامل وأحسن تقني في قطاع الدواجن للتنويه بجهود
العمال في ضيعات تربية الدواجن وكذا كشهادة تقدير واعتراف لخدماتهم.
أحسن تقني في قطاع الدواجن 2014

أحسن عمال في قطاع الدواجن 2014
ربيع الوسعيدي

تيفلت

الجائزة األولى:

ميلودي غواش

حد السوالم

الجائزة األولى:

عبد الكريم وافدي

حد السوالم

الجائزة الثانية:

موسى أوسار

آيت ملول

الجائزة الثانية:

نفيل هاشم

آسفي

الجائزة الثالثة:

محمد ابنصديق

البير الجديد

الجائزة الثالثة:

 10.000درهم
 8.000درهم

 6.000درهم

 10.000درهم
 8.000درهم
 6.000درهم

مسابقة أفضل رواق
الفائزون بمسابقة أفضل رواق هذه الدورة:
الفائز

الجائزة

الفائز

التغذية الحيوانية ،انتقاء وإنتاج الكتاكيت

الجائزة األولى

INAAM

الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة
الجائزة األولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة
الجائزة األولى
الجائزة الثانية
الجائزة الثالثة

ALF SAHEL

صناعة األدوية

آالت ،معدات وخدمات

ALF MABROUK
FEDRAVET
MCI SANTE ANIMALE
PLANET HEALTH
TEXHA
AVIWORLD EQUIPEMENT
BELMAVI

قرعة

تكريم

خالل الحفل الختامي ،تم كذلك تنظيم قرعة أفرزت أربعة فائزين:
• شركة BEDSON MAGHREB
• شركة BELMAVI
• شركة TUFFIGO RAPIDEX
• شركة AFRIQUIA GAZ

قامت الفيدرالية بمنح شواهد تكريمية على ذاكرة للفقيدين:
• المرحوم الحاج مهدي لمتوني ( 77سنة) أمين مال الفيدرالية الذي
وافته المنية يوم . 28/06/2014
• المرحوم الحاج أحمد أوجامع ( 41سنة) رئيس الجمعية الوطنية
لمنتجي لحوم الدواجن الذي توفي يوم . 10/10/2014

2014
- 30-29شتنبر
عدد - 28
أبريل 2015
الدواجن  - -عدد
أخبار الدواجن

40
60

الجائزة األولى ألحسن تقني في قطاع الدواجن 2014
منحت للسيد ميلودي غواش

الجائزة الثانية ألحسن تقني في قطاع الدواجن 2014
منحت للسيد موسى أوسار

الجائزة الثالثة ألحسن تقني في قطاع الدواجن 2014
منحت للسيد محمد ابنصديق

الجائزة األولى ألحسن عامل في قطاع الدواجن 2014
منحت للسيد ربيع الوسعيدي

الجائزة الثانية ألحسن عامل في قطاع الدواجن 2014
منحت للسيد عبد الكريم وافدي

الجائزة الثالثة ألحسن عامل في قطاع الدواجن
 2014منحت للسيد ن فيل هاشم

فئة التغذية الحيوانية ،انتقاء و إنتاج الكتاكيت
الجائزة األولى إنعام

فئة التغذية الحيوانية ،انتقاء و إنتاج الكتاكيت
الجائزة الثانية علف الساحل

فئة التغذية الحيوانية ،انتقاء و إنتاج الكتاكيت
الجائزة الثالثة علف مبروك

فئة صناعة األدوية الجائزة األولى
FEDRAVET

فئة صناعة األدوية الجائزة الثانية
MCI SANTE ANIMALE

فئة صناعة األدوية الجائزة الثالثة
PLANET HEALTH

فئة آالت ،معدات و خدمات الجائزة األولى
TEXHA

فئة آالت ،معدات و خدمات الجائزة الثانية
AVIWORLF EQUIPEMENT

فئة آالت ،معدات و خدمات الجائزة الثالثة
BELMAVI

قرعة

أول سحب شركة
BEDSON MAGHREB
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ثاني سحب شركة
BELMAVI

ثالث سحب شركة
TUFFIGO RAPIDEX

رابع سحب شركة
AFRIQUIA GAZ
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حوار

تحرير أثمنة األدوية البيطرية
حوار مع الدكتور العمراوي ،رئيس الجمعية الوطنية لشركات الصيدلة البيطرية
تنطوى األدوية البيطرية تحت قائمة السلع والخدمات التي تم تقنين و تحديد
أثمنتها من قبل اإلدارة على غرار األدوية البشرية .فبعد الحصول على الترخيص
من قبل وزارة الصحة و وزارة الفالحة من خالل المكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتوجات الغذائية ( ،)ONSSAالذي يخوله إمكانية الترويج باألسواق،
يخضع المنتوج البيطرى لمرحلة تحديد ثمن البيع للعموم المغربي  PPMمن
قبل وزارة الصحة .وقد تمت المصادقة على قرار تحرير أسعار األدوية البيطرية
منذ أبريل .2014

أخبار الدواجن :لماذا تم تأجيل تنفيذ
هذا القرار؟
الدكتور العمراوي :سن قرار تحرير أسعار األدوية
البيطرية أخيرا ،بعد أن شهد عدة تأجيالت من
طرف الحكومات السابقة ،في ابريل  .2014لكن
تنفيذه لم يطبق إال منذ ينايرسنة  ،2015فتفعيله
تطلـب بعض الوقـت .إذ كان من الضروري أوال
تسويق جميع األدوية المختومة . PPM
أخبار الدواجن :ماذا يمثل هذا القرار
على أرض الواقع؟
الدكتور العمراوي :أوال ،أريد أن أوضح أنه على
أرض الواقع لن يكون هناك أي تغيير .فقرار تحرير
أسعار األدوية البيطرية يسمح فقط بتطابق القانون
مع ما يحدث في الواقع .فكما يعلم الجميع ،كانت
أسعار األدوية البيطرية سابقا ،تتداول بكل حرية
في السوق بالرغم من قانون تحديد األسعار .فهذه
األسعار المحددة من قبل وزارة الصحة تستخدم
فقط كمجرد سعر مرجعي يبين الحد األقصى .أما
في معظم المعامالت فسعر البيع أقل بكثير من
سعر البيع الرسمي.
حاليا هامش الربح غير محدد ،الشركات والتجار غير
مقيدين بأي سعر مرجعي ،تبقى لهم حرية تحديد
السعر المالئم شريطة احترام قانون  06-99الذي
ينظم المنافسة.
ليس للمختبرات الحق في وضع السعر على
المنتوج ،و على البائع إظهار السعر الخاص به .و يتم
ذلك عبر ثالثة أشكال :عرض السعر على كل وحدة
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أو عرض قائمة األسعار أو عرض دليل األسعار.
يجب على مختبرات األدوية أيضا عرض تعريفة
ألصحاب األهلية في بيع األدوية :الصيادلة واألطباء
البيطريين وتجار الجملة ،وملزمة بإبالغ العمالء عن
قائمة األسعار وشروط البيع.
أخبار الدواجن :ما هي التغيرات المنتظرة
بالنسبة لمختبرات األدوية؟
الدكتور العمراوي :أظن أن التغيير الوحيد في
رأيي مع تحرير األسعار ،هو تجاوز اإلجراءات
المرهقة و المعقدة المتعلقة بطلبات تحديد
.PPMعلى سبيل المثال ،باإلضافة إلى جملة
من الوثائق ،اإلدارة تلزم وثائق تثبت سعر البيع
في الدول المصدرة ،بينما معظم الدول تم تحرير
األسعار منذ السبعينات .فالمغرب من البلدان
القليلة إذا لم يكن الوحيد الذي واصل تحديد
األسعار.
مـن ناحيـة أخرى ،الفـرق الكبيـر بيـن PPM
و ثمن البيع الحقيقي كان يشجع التزوير و تجارة
التهريب ،نأمل أن تحرير األسعار سيقضي على
هذه التجاوزات.
يمكن للشركات تخصيص تخفيضات أو إقرار
كميات معينة لفائدة التجار ،ذلك يرجع إلى
استراتيجية التسويق الخاصة بهم .لكن من
المؤكد أن التخفيضات الهائلة التي كانت تمنح
سابقا ستلغى .ستكون األسواق اليوم أكثر
شفافية والمربي الذي كان يركز سابقا على قيمة
التخفيضات الممنوحة سيكون اآلن أكثر حرصا
على الخدمة المقدمة.

أخبار الدواجن :ماذا سيكون تأثير
هذا التحرير على العالقة بين المربي
و البيطري ؟
الدكتور العمراوي :سيمكن هذا القرار من تكيف
القانون مع الواقع ،حيث يتم تحديد األسعار وفقا
لقانون العرض والطلب .مما سيسمح بالتأكيد
بتحسين العالقة بين المربي و البيطري ألن
المزايدات على األسعار لن تكون معيارا لالختيار بل
كفاءة الطبيب البيطري والخدمة المقدمة.
في السابق ،كان يركز الطبيب البيطري على مفاوضة
األسعار أكثر من التركيز في مهمته االستشارية
فمهنته ليست بيع األدوية ولكن تقديم النصائح
و متابعة صحة القطيع .لسوء الحظ ،هناك بعض
البياطرة العاجزين عن بناء عالقات مع المربيين إال
من خالل التخفيضات الممنوحة .بينما البعض اآلخر
يهتم بالخدمة أكثر من الصفقة التجارية .مع تحرير
األسعار ،فإن مهنة الطب البيطري ستبتعد عن النزعة
التجارية نحو االحترافية .ما يدفع الطبيب البيطري
ليكون اكثر حضورا والمربي أن يكون أكثر انتباها
إلى الخدمة بدال من السعر .بالتالي تستند العالقة
بين المربي و البيطري على المزيد من الثقة .يجب
أن نعرف أن الفرق بين  PPMو السعر الحقيقي للبيع
بعد المفاوضات كان كبيرا جدا مما يولد في كثير
من األحيان الشك عند الزبون حول مصداقية و جودة
األدوية .ال يزال بعض المربيين يفضلون شراء األدوية
البيطرية من الصيدلية على الرغم من االختالف
الكبير في األسعار ألن األثمنة عند الصيدلي ثابتة
مما يعني أنها جيدة و غير مغشوشة" .
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