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  ا'نشطة المرتقبة في إطار اليوم الوطني ا'ول للبيض

  2009يناير  15الخميس 

 

  .ندوة صحفية •

  
  .ض على مستوى أھم المتاجر الكبرى و المتوسطة في أھم مدن المملكةرواق لتذوق البي 25 •

 

  .و نصائح عملية حول كيفية مناولة البيض و تخزينه, منشورات حول فوائد البيض •

 

  .وصفات باستخدام البيض طبخ بيكت •

 

  Médi 1 et Maroc FM)(وص	ت إذاعية للترويج �ستھ	ك البيض  •

 

  .ة لثانيةعلى القنا" الملف الصحي"برنامج  •

 

  .ا'ولى ىعل" استھلك ب	 متھلك"برنامج  •

 

  .رسائل إلكترونية ل>طباء •

 

   ...),قبعات و أقمصة( مواد ترويجية •

 

  .نزيل 17.320خيرية في أھم مدن المملكة لفائدة حوالي  113بيضة لفائدة  200.000توزيع :  الخيريات •

  

  

  

  

  



  قطاع إنتاج بيض ا�ستھ	ك في المغرب 

  .ضادجاج البيالالدجاج المسمى  بيض المائدة ھو منتوج أوك بيض ا�ستھ	 

المتعلق  99-49القانون  يربى الدجاج البياض داخل ضيعات تستجيب لجميع الشروط المنصوص عليھا في 

  ".جات الدواجنوتسويق منتالحماية الصحية لضيعات الدواجن ومراقبة إنتاج وب"

للترخيص من طرف المصالح البيطرية التابعة لوزارة ج البياض قبل مزاولة نشاطھا، تخضع ضيعات تربية الدجا 

  .عقدة التأطير الصحي إطارطبيب بيطري خاص منتدب في  إشرافالف	حة وتكون ھذه الضيعات تحت 

بصفة تتوفر ضيعات تربية الدجاج البياض على سجل التتبع الصحي الذي يوقع من طرف الطبيب البيطري المؤطر  

الة الصحية للدجاج البياض في أي وقت وكذلك يمكننا من تعقب مختلف حلسجل بمعاينة الھذا ايسمح  ,منتظمة

  اHنتاجمراحل 

...) الشعير, الذرة(الحبوب  منتوجات طبيعية أھمھا علف مركب متوازن مكون أساسا منالبياض دجاج يستھلك ال 

ة المعدني ا'م	حمن الفيتامنات و كافيةكميات و...) سب الصوجا وكسب عباد الشمسك(الزيتية  نباتاتوكسب ال

   .التغذيةنقص في  أيلتفادي 

  .أسبوع 72ض حوالي ادجاج البيالتدوم فترة تربية  

. بالمائة خ	ل الث	ثة عقود ا'خيرة  6سنوي يقارب  نموأي بمعدل ، مليار 3.8وصل إنتاج المغرب من البيض  

  .كبيض ا�ستھ	 من ا�كتفاء الذاتي ويغطي اHنتاج الوطني

  :بلغت إحصائيات قطاع إنتاج بيض ا�ستھ	ك  

 ,سنويا مليون كتكوت 14حوالي محاضن تنتج  4 �

 ,بيض ا�ستھ	ك مرخصة Hنتاجضيعة  240 �

 .البيض لتلفيفمرخصة مراكز  5 �

مليار  4,5مليار درھم وحقق رقم معام	ت يقدر ب  2مجموع ا�ستثمارات في قطاع إنتاج بيض ا�ستھ	ك بلغ  

  .درھم

منصب شغل غير  30.000منصب شغل مباشر و  12.000, بصفة دائمة, فر قطاع إنتاج بيض ا�ستھ	كيو 

  .التوزيعشبكة التسويق و من خ	لمباشر 

 

 



  استھ	ك البيض في المغرب و في الخارج

ھ	ك من حيث انتقل ا�ست ،2007و  1970عرف معدل ا�ستھ	ك السنوي الفردي من البيض ارتفاعا ملحوظا ما بين سنة 
لكن وبالرغم من ھذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل  . 2007فرد سنة لل بيضة 121إلى  1970فرد سنة لل بيضة 21

 :ضعيفا مقارنة مع العديد من الدول كما يبين المبيان التالي 

 

 

في ا'رقام كما تبين مقارنة مستوى ومصادر البروتينات من أصل حيواني في كل من المغرب و فرنسا فرقا شاسعا  

 :يوضح ذلك المبيان التالي 

 

 



 

 

يوم /فرد/غرام18حيواني تمثل  من أصلالمغربي أن البروتينات ستھلك للملوجبة الغذائية المتوسطة اتحليل يبين  

 .يوم/فرد/غرام7يوم الموصى بھا من طرف منظمة الصحة العالمية أي بنقص /فرد/غرام25مقابل 

 

تيارات لتلبية النقص الحاصل في خيقع في مقدمة ا� البيض فإن ,بيض ھو ا'دنىو بما أن ثمن بروتينات ال 

  من أصل حيواني استھ	ك البروتينات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تركيبة البيض وقيمته الغذائية

ات الغذائية المرتبطة بالنمو ييحتوي البيض على عدد كبير من المواد المغذية والتي تساھم في سد الحاج 

  .سم في صحة جيدةوالمحافظة على الج

  .في السوق ثمناقل ا' النزرةعناصر يمثل البيض مصدر البروتينات وا'م	ح المعدنية و 

  .من اللحم رامغ 100التي تقدمھا وجبة مكونة من توفر بيضتان نفس القيمة الغذائية , على المستوى الغذائي 

  :رام غ 60توفر بيضة من فئة  

 kj 376أو  kcal 90 :                     الطاقة •
 g 7 :                البروتينات •

 g 6 :            ھنيةدمواد الال •
  g 4.5  :  شبعغيرمأحادي و متعدد  �
  g 1.5  :                        مشبع �

 g 0.23:                  كلسترول •
 راأث :                  سكريات •
 فيتامينات •
 عناصر النزرةمعادن و •
       غذائية أخرى عناصر •

 

 : الطاقة   . أ
  .نظام الحمية مادة مفيدة في  ،بفضل قدرته على إعطاء اHحساس بالشبع ويعد البيض غذاء قليل الطاقةعتبر ي

 :البروتينات . ب
البروتين "المختصين في التغذية  همين الذي يعتبربوخاصة ا'ل ,يحتوي البيض على بروتينات ذات جودة عالية 

ا'شخاص البروتينية عند الطفل والمرأة الحامل والمرضع والنجاعة  جعمركما يعتبر ". البيولوجي المرجع

  .نيالمسن

 الجسم غير قادر على صنعھا عتبريالتي  كميات وافرة من ا'حماض ا'مينية ا'ساسية, بروتينات البيضتقدم  

يتعلق . ي البيضمثالية ف ھذه ا'حماض ا'مينية ا'ساسية بنسبتتواجد . عن طريق التغذية توفيرھايجب  والتي

  .ستينيلين والسا'رجنين والفيني	وكذلك , ةيليزين و المتيونين النادرين في معظم المواد الغذائبالخصوصا ا'مر 

 .حتوي على كل ا'حماض ا'مينية ا'ساسيةي تتالنادرة الغذائية المواد من بين الالبيض يعتبر  

 :نيةھدمواد الال . ت

حادية ا'ھون دالھون خاصة من دتتكون ھذه ال. بشكل أساسي في أصفر البيضالبيض  ھون الموجودة فيدتتركز ال

أوميكا ( وحمض ألفالينولييك) 6أوميكا (وحمض لينولييك ) 9أوميكا (حمض أولييك نخص بالذكر و غير المشبعةمتعددة وال

 .لجسما'ساسية ل الوظائف الفيزيولوجية منتتدخل ھذه ا'حماض في العديد ). 3

 : تالفيتامينا . ث

 يمكن للبيض. والفيتامينات القابلة  للذوبان في الماءالبيض مزيج حقيقي من الفيتامينات القابلة  للذوبان في الدھون يعتبر 

  .اليومية الغذائية في الوجبة تناولھاتي ينصح بالأن يوفر نسبة مھمة من الفيتامينات 



 : الدھونلفيتامينات القابلة للذوبان في بالنسبة ل •

 

  عند البالغ % 20وعند الطفل الحاجيات اليومية  من % 50 توفر:  تأثير جيد على البشرة و الرؤية له : A فيتامين

  لدى البالغ على ا(قل من الحاجيات اليومية  الموصى بھا %10توفر :  في العظامدور في تثبيت الكالسيوم  له  :  D  فيتامين

  :E  فيتامين
, مضاد الشيخوخة( لجسم انقص من المفعول السلبي للجذور الحرة على خ.يا كسدة حيث يل,دور فعال كمضاد  له

  عند البالغ 10 %من الكمية اليومية الموصى بھا عند الطفل و 20% على واحدة وي بيضةتتح. ...)مضاد السرطان

  : K فيتامين
عند  10 %عند الطفل و  من الكمية اليومية الموصى بھا 20%وي بيضة على تتح. دور بيولوجي في تخثر الدم له

  البالغ

 

التفعيل (في الجسم  مھمة أدوار بيولوجية تلعب :) المجموعة ب(القابلة للذوبان في الماء فيتامينات بالنسبة لل 

لتنفس وصناعة الكريات اعملية في لمساھمة لالخلوي ل>نزيمات المتدخلة في التفاع	ت البيوكميائية المتعددة  

 : بيضة توفر كل ).ھنيةذبعض ا'حماض ال ا في تركيبالطاقة وأيضالحمراء و

  للطفل 25%للبالغ ومن الحاجيات اليومية   %10 توفر  2Bفيتامين 

  للطفل 25%للبالغ ومن الحاجيات اليومية   %10  توفر  5B فيتامين

  للطفل 25%للبالغ ومن الحاجيات اليومية   %10  توفر  8B فيتامين

  للطفل 25%للبالغ والحاجيات اليومية  من    7%  توفر  9B فيتامين

  للطفل 25%للبالغ ومن الحاجيات اليومية    3%0 توفر   12B فيتامين

 

 : زرةناصر النعالمعادن و  . ج
  : ، من بينھا على سبيل الذكرناصر النزرةي البيض على العديد من المعادن وعيحتو

  ورفوسفال
من الكمية اليومية الموصى بھا عند  25%  علىبيضة  كل ويتتح. والعظامدور في بنية الخ.يا  له

  عند البالغ 17 %الطفل و

  من الكمية اليومية الموصى بھا 15%بيضة على  كل ويتتح. دور في التبادل الدموي له  حديدال

  دور في الوقاية من ا(عراض العصبية العضلية  له  منغنزيومال

  .الغدة الدرقيةدور في الوقاية من مرض  له  يودال

  .ل,كسدة خاصيات مضاديتميز بدور نافع في العض.ت و له  لنيوميسال

 

  : غذائية أخرى عناصر  . ح
صفر البيض ، وتلعب دورا ھاما جدا في الحد من مخاطر اعتام عدسة العين أكزنتين توجدان في االوتيين و زي 

 . العمررتبطة بوتحلل البقعة الصفراء المت

ليغرام يم 215على  )غرام 60 من فئة (واحدة بيضة تحتوي . ل الدماغمعالكولين دورا ھاما في تطوير وتلعب  
 .للبالغين االموصى بھالحاجيات اليومية   من 50%رب امن الكولين أو ما يق

وتكوين الھيكل العظمي  الجنين ونمقيمة غذائية عالية، 'نھا تحتوي على كافة العناصر الغذائية ال	زمة ل ذات البيضة تعد

 .الكتكوت أثناء التفقيس عضاءأ مل جميعوع

. ناسب جميع الفئات العمريةي، سھل التحضير ،اقتصادي مناسب للحمية، ،جيدةغذائية منتوج ذو قيمة  البيض يعتبرھذا ول

 .مرارا وتكرارا البيضلتناول  مقنعةأسباب إنھا . حا�ت لذيذ في كل ال هكما أن

 



  الفوائد الغذائية للبيض

ھذه . جديدة متطلبات ومراكز اھتمام وأصبحت له هتغذيتلاھتماما متزايدا  ييول لمستھلكأصبح ا،وقتنا الراھنفي  

  : التالية معاييرالالمتطلبات الجديدة تنبني على 

 ، طراوةال �

 ،الصحية س	مةال �

 ,قيمة غذائية متميزة �

 الدسم ،من منخفض مستوى  �

 ,سھولة التحضير �

 ثمن/ معامل جودة أفضل �

 :  فھو يجمع بين ب لھذه ا�ھتمامات،يستجت وجات التي يعتبر البيض من بين المنت 

 ).المرتبطة بالشروط التقنية والصحية المثلى لOنتاج(ة يالجودة الصح �

 ).البيض تركيبةوالطعم المرتبطة ب(ذوق المن حيث الجودة  �

 ).كل مكونات البيضالجودة ، ھضم ركيبة، تالالمتعلقة ب(القيمة الغذائية  �

 ).نية المنخفظةھمواد الذمتعلقة بالسعرات الحرارية والال(الجودة الغذائية  �

� Hالبيض يتيح ف. هوإعداد البيض عمالتاس طرق منبط بالعدد الكبير ترالم( مطبخيبداع الا

أومليط، بيض مسلوق صلب أو رخو، بيض مقلي، بيض مخلوط، : طباق تنويع ا' لمستھلكل

 ).البروتينات جيدة من �ستھ	ك نوعية ة كثير استعما�ت ...كيش،

 اغناءالبيض غالبا ما يستخدم في . نظرا لبساطته وقصر مدة اHعداد(سھولة التحضير  �

 يستعمل في صنعكما أنه كثيرا ما ... ، صلصات ، فطائر الكيش gratinsالسلطات وإعداد 

 ...)).الكعك ، كريم ،(        الحلويات

 ).رخصحيواني ا' أصل من اتالبيض البروتينيوفر  (ناسبة الجودة بأسعار م �

  

   

 

 

 

 

 



  البيض واستعماله تخزين

المحافظة على منذ وقت طويل اHنسان  استطاع  فقد ،. عروف على البيض قابليته للتخزين بطريقة سھلةمن الم 

 ...).الرمل  والشمع  والجير،(طرق بشتى الالبيض من خ	ل تخزينه 

 البكتيريا  لمنع تكاثرمئوية ل اتدرج 4في الث	جة عند  وحفظه البيض يجب تخزين, قدر من الحفظ كبرلتحقيق أ 

 . راوتهطى دون التأثير عليوما  28مئوية لمدة  اتدرج 4البيض عند يمكن ا�حتفاظ ب 

في ھذه الحالة  .بعيدا عن مصادر الحرارة والضوء والرطوبة ا�عتياديةحرارة الفي درجة البيض تخزين يمكن  

 .تتضاءل مدة التخزين

  ؟ أن ھل تعلم

  .بيض ا�ستھ	ك لم يتم إخصابه 

 ، � فرق بين البيض ولو اختلف لونه أو حجمهالقيمة الغذائيةمن حيث  

 له ع	قة بطراوته ولكن مرتبط بنوعية تغذية الدجاج البياضليس صفر البيض ألون  

بقع . بيضلل إخصاب دلي	 على وجود  تعتبرو�طراوته بصفر البيض � ع	قة لھا أوصمة الدم المتواجدة أحيانا ب 

 .ضةيوعاء دموي خ	ل تكوين الب تحدث بشكل طبيعي نتيجة لتمزقھاته الدم 

يتعلق ا'مر  .كستھ	على ا� اخطر يشكل �ھذا ا'مر . في بعض ا'حيان، تتكون البيضة من أصفر بيض مزدوج 

  .في بداية فترة اHنتاج  تكون بيضب

  : إرشادات

   وعاء ملئت بالماء،طفو على سطح تعتبر البيضة غير طرية عندما ت 

ھا، إذ تعتبر البيضة طرية كلما كان أصفرھا في المركز وبياضھا ريكست ة البيض عندطراويمكنك أيضا تحديد حالة  

 سميك

  : تقنيات

 في ھذه الحالة، .يستحسن ا�حتفاظ بالبيض داخل الث	جة حتى موعد استھ	كهلذا  � تجوز قطع سلسلة التبريد، 

 استھ	كهموعد  راج البيض في مدة � تتجاوز الساعة قبل ينصح بإخ

يستحسن ا�حتفاظ بالبيض في المكان المخصص له داخل الث	جة وذلك بوضع الرأس الصغير للبيضة إلى ا'سفل  

 لتجنب تبادل الغازات مع الث	جة

صاص روائح المواد الغذائية الغ	ف يمنع البيض من امت لكونيجب ا�حتفاظ بالبيض داخل مواد التلفيف ا'صلية  

 ...)البصل،(القريبة منه 

 هتحمي والتيط بالبيض يالقشرة الرقيقة التي تحيمكن أن يضر ب'نه . في الث	جة هغسل البيض قبل تخزينيجب �  

 ضد التلوث الميكروبي

ا'ول الذي بيعي طالحاجز القشرة تشكل ال باعتبار أن مشققةالقشرة البيض ذو الوإزالة جيدا  فحص البيضتيجب  

 من التلوث الجرثومي يحد

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحقات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

�ئحة الخيريات المستفيدة من ھبة البيض في إطار اليوم 
 الوطني ا'ول  للبيض

 

Liste des maisons de bienfaisance concernées 

par les donations d'œufs dans le cadre de la 1ère 

Journée Nationale de l'Oeuf 

 

 المدينة
Ville 

 عدد الخيريات المستفيدة
Nombre de maison 

de bienfaisance 

 عدد النز�ء المستفيدين
Nombre de bénéficiers 

   
Tiznite 7 1 427 

Agadir 2 260 

Kalaat Esseraghna 31 2 082 

Marrakech 7 1 544 

Oujda 4 819 

Meknès 19 3 446 

Fes 9 1 071 

Tanger 2 500 

Al Hoceima 16 789 

Laayoune 2 186 

Casablanca 6 3 260 

Rabat 4 1 566 

Temara 2 240 

Kénitra 1 30 

Salé 1 100 

   

Total 113 17 320 



أروقة لتذوق المستفيدة من ا'سواق المتوسطة و الكبرى �ئحة 
 البيض في إطار اليوم الوطني ا'ول  للبيض

2009يناير  18إلى  16من   

*********** 
Liste des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) concernées 

par les stands de dégustations d'œufs dans le cadre de la 1ère 

Journée Nationale de l'œuf 

Du 16 au 18 janvier 2008 

 

 

Marjane Californie 
Marjane Derb Sultan 
Marjane Hay Hassani 
Marjane Mohammedia 
Marjane Riad 
Marjane Bouregreg 
Marjane Fès 
Marjane Tanger 
Marjane Menara 
Marjane Agadir 
Marjane Oujda 
Marjane  Meknès 
Acima Twin 
Acima City Center 
Acima Menara 
Acima Ghandi 
Label’Vie Zaërs 
Label’Vie Rabat Medina 
Label’Vie Velodrome 
Asswak Essalam Rabat 
Asswak Essalam Marrakech 
Asswak Essalam Agadir 
Asswak Kenitra 
Metro Bouskoura 
Metro Marrakech 


