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البرنامج

 :00:22 – 01:22اعزوجبٍ ٝرغج َ٤أُشبسًٖ٤

00:22 - 00:22׃ ًِٔخ اُغ٤ذ ػض٣ض اُؼشاث ،٢سئ٤ظ اُجٔؼ٤خ اُٞؽ٘٤خ ُٔ٘زجُ ٢ذ ّٞاُذٝاجٖ ()APV
00:02 - 00:22׃ ًِٔخ اُغ٤ذ ػٔش ث٘ؼ٤بش ،٢سئ٤ظ اُجٔؼ٤خ اُٞؽ٘٤خ ُِٔجبصس اُظ٘بػ٤خ ُِذٝاجٖ
)(ANAVI
00:02 - 00:02׃ ًِٔخ اُغ٤ذ ٞ٣عق اُؼِ ،١ٞسئ٤ظ اُل٤ذساُ٤خ اُج٤ٜ٘ٔ٤خ ُوطبع اُذٝاجٖ ثبُٔـشة )(FISA
00:02 - 00:02׃ هطبع ُذ ّٞاُذٝاجٖ خالٍ ع٘خ 2014
روذ :ْ٣ر .ػجذ هللا آ٣ذ ثُٞذغٖ
 00:52 -00:02׃ هطبع اُذٝاجٖ:اإلٗجبصاد ٝاإلًشاٛبد
روذ :ْ٣اُغ٤ذ ػجذ اُشدٔبٕ س٣بػ٢
٘ٓ :03:52 -00:52بهشخ
03:92 – 03:52׃ رٞه٤غ ارلبه٤خ ششاًخ ث ٖ٤اُل٤ذساُ٤خ اُج٤ٜ٘ٔ٤خ ُوطبع اُذٝاجٖ ثبُٔـشة )(FISA
ٝاُل٤ذساُ٤خ أُـشث٤خ ُذوٞم أُغزِٜي )(FMDC
 00:22 -03:92׃ اخززبّ اُ٘ذٝح ثٔأدثخ ػشبء ػِ ٠ششف أُشبسًٖ٤
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تقدين قطاع إًتاج لحىم الدواجي

3

تقدين الجوعيت الىطٌيت لوٌتجي لحىم

الدواجي

الجوعيت الىطٌيت لوٌتجي لحىم الدواجي ):(APV


جٔؼ٤خ ٓ٤ٜ٘خ ك ٢خذٓخ ٓشث ٢دجبط اُِذْ ك ٢أُـشة (اُذجبط ،اُذ٣ي اُش ،٢ٓٝاُغٔبٕ ،اُ٘ؼبّ)...؛



أعغذ ك 28 ٢كجشا٣ش  2004ثبُذاس اُج٤ؼبء؛



ٓٔضِخ ك ٢جٔ٤غ جٜبد أٌُِٔخ ٖٓ خالٍ جٔؼ٤بد ج٣ٜٞخ أٌٓ ٝبرت ج٣ٜٞخ؛



ػؼٗ ٞش٤ؾ ثبُل٤ذساُ٤خ اُج٤ٜ٘ٔ٤خ ُوطبع اُذٝاجٖ ()FISA؛

أهداف الجوعيت ׃


رٔض َ٤أُظبُخ اإل هزظبد٣خ ُوطبع إٗزبط ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٝدساعخ اُزذاث٤ش اٌُلِ٤خ ثزذغ ٖ٤ر٘ظٝ ٚٔ٤ؽشم اإلٗزبط ٝاُج٤غ
ٝاُزغ٣ٞن ًٝزا ٓالئٔزٜب ُذبج٤بد اُغٞم.



رٔض َ٤هطبع إٗزبط ُذ ّٞاُذٝاجٖ ُذ ٟاُغِطبد كٔ٤ب ٣خض ٓظبُذُ ٚذ ٟاُغِطبد أُذِ٤خ ٝاُج٣ٜٞخ ٝاُٞؽ٘٤خ



رشج٤غ اعزٜالى ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٝجٔغ ًَ اإلدظبئ٤بد ٝأُؼِٓٞبد اُز ٢ر ْٜاُوطبع ًٝزا ر٘ظ ْ٤دٔالد اُزٞاطَ
ٝاإلشٜبس.
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اإلرذبد ٓغ أُ٘ظٔبد أُ٤ٜ٘خ األخش ٟأُٔبصِخ ُِذكبع ػٖ أُظبُخ االهزظبد٣خ أُشزشًخ.



رذذ٣ذ أُشبس٣غ اُز٘ٔ٣ٞخ ٝرشج٤غ ٝرٞج ٚ٤االعزضٔبس.



اُؼَٔ ػِ ٠ػٔبٕ اُزٌبَٓ ٝاالٗذٓبط ثٓ ٖ٤خزِق دِوبد اُوطبع.

قطاع إًتاج لحىم الدواجي بالوغسب سٌت 0209

٣وظذ ثِذ ّٞاُذٝاجٖ ثبألعبط ُذْ اُذجبط ُ ٝذْ اُذ٣ي اُش‘‘ ٢ٓٝث٤ج.‘‘٢
رشث ٠اُذٝاجٖ (دجبط اُِذْ  ٝاُذ٣ي اُش )٢ٓٝداخَ ػ٤ؼبد رغزج٤ت ُجٔ٤غ اُششٝؽ أُ٘ظٞص ػِٜ٤ب ك ٢اُوبٕٗٞ
49-99أُزؼِن "ثبُذٔب٣خ اُظذ٤خ ُؼ٤ؼبد اُذٝاجٖ ٓٝشاهجخ إٗزبط ٝرغ٣ٞن ٓ٘زٞجبد اُذٝاجٖ".

هجَ ٓضاُٝخ ٗشبؽٜب ،رخؼغ ػ٤ؼبد رشث٤خ اُذٝاجٖ ُِزشخ٤ض ٖٓ ؽشف أُظبُخ اُج٤طش٣خ اُزبثؼخ ٌُِٔزت اُٞؽ٘٢
ُِغالٓخ اُظذ٤خ ُِٔ٘زجبد اُـزائ٤خ ٝرٌٛ ٕٞز ٙاُؼ٤ؼبد رذذ إششاف ؽج٤ت ث٤طش ١خبص ٓ٘زذة ك ٢إؽبس ػوذح
اُزأؽ٤ش اُظذ.٢
رزٞكش ػ٤ؼبد رشث٤خ اُذٝاجٖ ػِ ٠عجَ اُززجغ اُظذ ٢اُزٞ٣ ١هغ ٖٓ ؽشف اُطج٤ت اُج٤طش ١أُؤؽش ثظلخ ٓ٘زظٔخ،
٣غٔخ ٛزا اُغجَ ثٔؼب٘٣خ اُذبُخ اُظذ٤خ ُِذٝاجٖ ك ٢أٝ ١هذ ًٝزُي ٌ٘٘ٔ٣ب ٖٓ رؼوت ٓخزِق ٓشادَ اإلٗزبط.

رغزِٜي اُذٝاجٖ ػِلب ٓشًجب ٓزٞاصٗب ٌٓٗٞب أعبعب ٖٓ ٓ٘زٞجبد ؽج٤ؼ٤خ أٜٔٛب اُذجٞة (اُزسح ; اُشؼ٤شً ٝ )...غت
اُ٘جبربد اُض٣ز٤خ (ًغت اُظٞجب ًٝغت ٗٞاس اُشٔظ٤ًٔ ٝ )...بد ًبك٤خ ٖٓ اُل٤زبٓ٘بد ٝاألٓالح أُؼذٗ٤خ ُزلبد ١أ١
ٗوض ك ٢اُزـز٣خ.
رذ ّٝكزشح رشث٤خ دجبط اُِذْ دٞاُ 6 ٢أعبث٤غ ك٤ظَ ٝصٗ ٚآٗزاى ِٞ٤ً 2ؿشاّ د.٢

رذ ّٝكزشح رشث٤خ اُذ٣ي اُش ٢ٓٝدٞاُ 12 ٢أعجٞػب ُإلٗبس  16 ٝأعجٞػب ُِزًٞس ك٤ظَ ٝصٜٗٔب آٗزاى ػِ ٠اُزٞاُ6 ٢
ِٞ٤ً 13 ٝؿشاّ د.٢
ٝطَ إٗزبط أُـشة ٖٓ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ع٘خ  2014إُ 534000 ٠ؽٖ ٜٓ٘ب  78.000ؽٖ ٖٓ ُذْ اُذ٣ي اُش.٢ٓٝ
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التطىز السٌىي إلًتاج لحىم الدواجي
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دجاج اللحم
الدٌك الرومً

ثِـذ إدظبئ٤بد هطبع إٗزبط ُذ ّٞاُذٝاجٖ ع٘خ :2014
ٓ 49 ذؼ٘ب ٓشخظب إلٗزبط ًزبً٤ذ ط٘ق اُِذْ.
ٓ 3 ذب ػٖ ٓشخظخ إلٗزبط ًزٌٞد اُذ٣ي اُش.٢ٓٝ
 7293 ػ٤ؼخ ٓشخظخ إلٗزبط دجبط اُِذْ.
 689 ػ٤ؼخ ٓشخظخ إلٗزبط اُذ٣ي اُش.٢ٓٝ
ٓ 27 جضسح ط٘بػ٤خ ٓشخظخ ُِذٝاجٖ.

ثِؾ ٓجٔٞع االعزضٔبساد ك ٢هطبع إٗزبط ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٤ِٓ 7,4بس دس ْٛخالٍ ع٘خ 2014
دون سهْ ٓؼبٓالد ٤ِٓ 19,4بس دس ْٛخالٍ ع٘خ .2014

ٞ٣كش هطبع إٗزبط ُذ ّٞاُذٝاجٖ ثظلخ دائٔخ٘ٓ 105.000 ،ظت شـَ ٓجبشش ٘ٓ 220.000ظت شـَ ؿ٤ش ٓجبشش ٖٓ
خالٍ شجٌخ اُزغ٣ٞن ٝاُزٞص٣غ.
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قطاع الربخ و إعداد لحىم الدواجي
اإلًتاج الىطٌي للحىم الدواجي
الدٌك الرومً
 78 000طن
)(15%

دجاج للحم
 516 000طن
)(85%

ذبخ الدواجي

دجاج اللحم

الوجاشز الصٌاعيت

9%
"السياشاث"

91%

الدٌك الرومً
"السياشاث"

13%
الوجاشز الصٌاعيت

87%
7

اع إنتاج لحوم الدواجن بالمغرب قطاع إنتاج لحوم
المغرب بالمغرب
استهالك لحوم الدواجن فًالدواجن

ػشف ٓؼذٍ االعزٜالى اُغ٘ ١ٞاُلشدُ ٖٓ ١ذ ّٞاُذٝاجٖ اسرلبػب ِٓذٞظب ٓب ث ٖ٤ع٘خ  ،2014 ٝ 1970د٤ش اٗزوَ االعزٜالى
ٖٓ  2,3إُِٞ٤ً 16.9 ٠ؿشاّ ُِلشد ك ٢اُغ٘خ ًٔ ،ب ٣ج ٖ٤أُج٤بٕ اُزبُ: ٢

تطىز استهالك لحىم لدواجي بالوغسب
19
17
15
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11
9
7
5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9,8 10,7 10,9 11,3 12,7 12,1 13,4 15,4 15,2 17,2 17,8 16,7 16 16,9

8,9

8,2

8,2

8,3

8,3

3

kg/hab 6,6

ٌُٖ ٝثبُشؿْ ٖٓ ٛزا اُزطٞس كئٕ أُؼذٍ أُغجَ ٣ظَ ػؼ٤لب ٓوبسٗخ ٓغ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذ: ٍٝ

استهالك لحوم الدواجن للفرد فً سنة 2033
السعودٌة

40,7

إسبانٌا

27

فرنسا

23,1

المغرب

17,8

تونس

13,7

مصر

11,6

الجزائر

7,4

مورٌتانٌا

4,3
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تركٌبة وفوائد لحوم الدواجن وقٌمتها
الغذائٌة

9

تركٌبة لحوم الدواجن وقٌمتها الغذائٌة



رذزُ ١ٞذ ّٞاُذٝاجٖ ػِ ٠ػذد ًج٤ش ٖٓ أُٞاد أُـز٣خ اُز ٢رغب ْٛك ٢عذ اُذبج٤بد اُـزائ٤خ أُشرجطخ ثبُ٘ٔٞ
ٝأُذبكظخ ػِ ٠اُجغْ ك ٢طذخ ج٤ذح.



رٔضَ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٓظذس اُجشٝر٘٤بد ٝاألٓالح أُؼذٗ٤خ ٝػ٘بطش اُ٘ضسح األهَ صٔ٘ب ك ٢اُغٞم.



رؼزجش ُذ ّٞاُذٝاجٖ (دجبط ٝد٣ي س ٖٓ )٢ٓٝث ٖ٤اُِذ ّٞاألهَ دٗٞٛب ثبُٔوبسٗخ ٓغ اُِذ ّٞاُذٔشاء.
ُٜزا ،ك ٢ٜرٞطق ثبُِذ ّٞاُظذ٤خ ثبٓز٤بصٝ .رأر ٢ػِ ٠سأط اُِذ ّٞاُوِِ٤خ اُذ ٕٞٛثٌٔ٤خ ؿشاّ ٝادذ ٖٓ اُذٕٞٛ
أُشجؼخ ٌَُ هطؼخ  100ؿشاّ ٖٓ ُذ ّٞاُذٝاجٖ أُط٤ٜخٝ .رذز ١ٞأ٣ؼب ػِٓ ٠ظذس ٓ ٖٓ ْٜاُجشٝر٘٤بد  ٝاُل٤زبٓ٘٤بد
ٖٓ ٗٞع ة.

مكونات القٌمة الغذائٌة لقطعة  300غرام من لحوم الدواجن الطازجة
صدر لحوم الدواجن

فخذ لحوم الدواجن

دجاج اللحم

الدٌك الرومً

دجاج اللحم

الدٌك الرومً

الطاقة ()kcal

335

335

321

321

البروتٌنات (غرام)

2132

2135

2033

20,0

المواد الدهنٌة (غرام) :

3361

3311

5313

5333

 مشبعة (غرام)

0355

0310

3330

3312

 أحادي و متعدد غٌر مشبعة (غرام)

3323

3301

1323

1321

][Source: Santé Canada, révision février 1996

أ .الطاقة4


إٕ اكزوبس ُذ ّٞاُذٝاجٖ ُِٞدذاد اُذشاس٣خ  ٝؿ٘بٛب ثبُجشٝر٘٤بد ٣جؼَ ٜٓ٘ب أؿز٣خ اخز٤بس٣خ ثبُ٘غجخ ُز ١ٝدٔ٤خ ؿزائ٤خ
ٓلزوشح ُِذشاس٣بدٝ .رؼزجش ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٓبدح هِِ٤خ اُطبهخ ٝثلؼَ هذسرٜب ػِ ٠إػطبء اإلدغبط ثبُشجغ رؼذ ٓبدح ٓل٤ذح
كٗ ٢ظبّ اُذٔ٤خ.

ب .البروتٌنات 4
 رزٞكش ُذ ّٞاُذٝاجٖ ػِ ٠ثشٝر٘٤بد راد هٔ٤خ ثُٞٞ٤ج٤خ ج٤ذح رٌٖٔ ٖٓ ٓذبسثخ ثؼغ اإلٓشاع ثٔغبٔٛزٜب ك ٢رٌٖ٣ٞ
أُؼبداد اُذ٣ٞ٤خ.
10

 رذزُ ١ٞذ ّٞاُذٝاجٖ ػِ ٠ثشٝر٘٤بد ج٤ذح  ٝأدٔبع أٓ٤٘٤خ أعبع٤خ رزٞاكن ٓغ ٗٞع اُزـز٣خ أُطِٞثخ ُذ ٟاألشخبص ك٢
ؽٞس اُ٘ٔ ٞاُغش٣غ خبطخ األؽلبٍ ٝأُشاٛوٝ ٖ٤اُ٘غبء اُذٞآَ ٝأُشػؼبد.
 روذّ ثشٝر٘٤بد ُذ ّٞاُذٝاجٖ ًٔ٤بد ٝاكشح ٖٓ األدٔبع األٓ٤٘٤خ األعبع٤خ اُز٣ ٢ؼزجش اُجغْ ؿ٤ش هبدس ػِ ٠ط٘ؼٜب
ٝاُز٣ ٢جت رٞك٤شٛب ػٖ ؽش٣ن اُزـز٣خ .رزٞاجذ ٛز ٙاألدٔبع األٓ٤٘٤خ األعبع٤خ ث٘غت ٓضبُ٤خ كُ ٢ذ ّٞاُذٝاجٖ٣ .زؼِن
األٓش خظٞطب ثبُِ٤ض ٝ ٖ٣أُز ٖ٤ٗٞ٤اُ٘بدس ٖ٣كٓ ٢ؼظْ أُٞاد اُـزائ٤خًٝ ،زُي األسج٘ ٝ ٖ٤اُل٤٘٤الُٖ٤
ٝاُغ٤غز.ٖ٤

ث .الوىاد الدهٌيت :
 رذزُ ١ٞذ ّٞاُذٝاجٖ ػِ٤ًٔ ٠خ هِِ٤خ ٖٓ اُذ٤٘ٛبد ،اُش٢ء اُز٣ ١جؼَ ٜٓ٘ب أؿز٣خ ٓالئٔخ ُ٘ظبّ دٔ٤خ هِ َ٤اُذٕٞٛ
ٓٝلزوش ٌُُِٞغزش.ٍٝ
 رٌشق ٓوبسٗخ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٓغ ثو٤خ اُِذ ّٞاألخش ٟػِ ٠أٜٗب أهَ ادزٞاء ػِ ٠اُذ ٕٞٛاُش٢ء اُز٣ ١ؼضص جٞدح ُذّٞ
اُذٝاجٖ.

محتوى اللحوم من الدهون (بالنسبة ل  300غرام من اللحم المطهً)
المواد الدهنٌة ( بالغرام)

نوع اللحم
فخذ دجاج مشوي

633

ضلع خروف مشوي

232

ضلع عجل مشوي

235

صدر عجل مشوي

233

لحم عجل مفروم ومطبوخ جٌدا

3132

][Source : Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 1998

هحتىي اللحىم هي الدهىى الوشبعت والدهىى غيس الوشبعت (بالٌسبت ل  022غسام هي اللحىم الوطهيت)
نوع اللحم

الدهون اإلجمالٌة

الدهون المشبعة

الدهون األحادٌة غٌر
المشبعة

الدهون المتعددة غٌر
المشبعة

فخذ دجاج مشوي

 633غرام

%2131

%11

%2131

صدر دجاج مشوي

 233غرام

%2131

%15

%23

ضلع عجل مشوي

 4,8غرام

%4,,8

%84

%2,7

ضلع خروف مشوي

 4,7غرام

%8,,4

%87,4

%7,4

][Source : Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 1998

رٌ ٕٞاُذ ٕٞٛؿ٤ش أُشجؼخ اُ٘بكؼخ ُِجغْ ٗغجخ ٜٓٔخ ٖٓ ٓجٔٞع اُذ ٕٞٛأُٞجٞدح كُ ٢ذ ّٞاُذٝاجٖ ،ثٔ٘٤ب ال رٔضَ اُذٕٞٛ
أُشجؼخ عٗ ٟٞغجخ .%27
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ث .الفيتاهيٌاث :
رؼذ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٓظذسا ٓٔ٤ضا ُِل٤زبٓ٘٤بد األعبع٤خ  ٝاُؼشٝس٣خ ُ٘ٔ ٞاُجغْ.
ُ ٌٖٔ٣ذ ّٞاُذٝاجٖ إٔ رٞكش ُِجغْ ٗغجخ ٜٓٔخ ٖٓ اُل٤زبٓ٘٤بد اُز٘٣ ٢ظخ ثز٘بُٜٝب ك ٢اُٞججخ اُـزائ٤خ اُ٤ٓٞ٤خ.
فٌتامٌن 4 A

له تأثٌر جٌد على البشرة و الرؤٌة

فٌتامٌن 4 E

له دور فعال كمضاد لألكسدة حٌث ٌنقص من المفعول السلبً للجذور الحرة على خالٌا الجسم ( مضاد
الشٌخوخة ,مضاد السرطان)...

فٌتامٌن 4 C

له دور فعال كمضاد لألكسدة حٌث ٌلعب دور مهم فً الكثٌر من التفاعالت الحٌوٌة ٌ :كبح شٌخوخة
الخالٌاٌ ،فعل صٌانة األنسجةٌ ،سرع من التلمٌم الجروحٌ ،قً من السرطانٌ ،رفع من المقاومة ضد
االلتهابٌ ،حارب فقر الدم

فٌتامٌنات المجموعة (4 )B
(  6B 6 ،B2،B3و )32B

تلعب أدوار بٌولوجٌة مهمة فً الجسم (التفعٌل الخلوي لألنزٌمات المتدخلة فً التفاعالت البٌوكمٌائٌة
المتعددة للمساهمة فً عملٌة التنفس وصناعة الكرٌات الحمراء والطاقة وأٌضا فً تركٌب بعض
األحماض الذهنٌة)

ج .األهالح الوعدًيت وعٌاصس الٌصزة :
تعد لحوم الدواجن مصدر مهم من األمالح المعدنٌة و عناصر النزرة الضرورٌة إلبقاء الجسم فً صحة جٌدة .من بٌنها على
سبٌل الذكر 4

الحدٌد

له دور فً التبادل الدموي

الفوسفور

له دور فً بنٌة الخالٌا والعظام

المغنزٌوم

له دور فً الوقاٌة من األعراض العصبٌة العضلٌة

السٌلنٌوم

له دور نافع فً العضالت وٌتمٌز بخاصٌات مضاد لألكسدة.

الزنك

له دور مهم فً تفعٌل هرمونات النمو والخالٌا الجنسٌةٌ .لعب كذلك دورا أساسٌا فً تجدٌد
األنسجة وتلمٌمها

ولهذا تعتبر لحوم الدواجن منتوجات ذات قٌمة غذائٌة جٌدة ،مناسبة للحمٌة ،اقتصادٌة ،سهلة
التحضٌر ،تناسب جمٌع الفئات العمرٌة .إضافة إلى أنها شهٌة فً جمٌع األحوال  .إنها أسباب مقنعة
لتناول لحوم الدواجن مرارا وتكرارا.
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الفوائد الغذائٌة للحوم الدواجن
كٝ ٢هز٘ب اُشا ،ٖٛأطجخ أُغزِٜي  ٢ُٞ٣اٛزٔبٓب ٓزضا٣ذا ُزـز٣زٝ ٚأطجذذ ُٓ ٚزطِجبد ٓ ٝشاًض اٛزٔبّ جذ٣ذحٛ .زٙ
أُزطِجبد اُجذ٣ذح ر٘ج٘ ٢ػِ ٠أُؼب٤٣ش اُزبُ٤خ :


اُطشاٝح



اُغالٓخ اُظذ٤خ



هٔ٤خ ؿزائ٤خ ٓزٔ٤ضح



ٓغز٘ٓ ٟٞخلغ ٖٓ اُذعْ



عُٜٞخ اُزذؼ٤ش



أكؼَ ٓؼبَٓ جٞدح /صٖٔ

رؼزجش ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٖٓ ث ٖ٤أُ٘زٞجبد اُز ٢رغزج٤ت ُٜزٝ ٙاالٛزٔبٓبد ك ٢ٜرجٔغ ث: ٖ٤


اُجٞدح اُظذ٤خ (أُشرجطخ ثبُششٝؽ اُزو٘٤خ ٝاُظذ٤خ أُضُِ ٠إلٗزبط) ؛



اُجٞدح ٖٓ د٤ش اُزٝم (أُشرجطخ ثبُطؼْ ٝاُزٝم ٝاُطشاٝح) ؛



اُؤ٤خ اُـزائ٤خ (أُزؼِوخ ثبُزشً٤جخ ،اُجٞدح ٛ ،ؼْ ًَ ٌٓٗٞبد ٓ٘زٞجبد اُذٝاجٖ) ؛



اُجٞدح اُـزائ٤خ (أُزؼِوخ ثبُغؼشاد اُذشاس٣خ ٝأُٞاد اُز٤٘ٛخ أُ٘خلؼخ) ؛



اإلثذاع أُطجخ( ٢أُشرجؾ ثبُؼذد اٌُج٤ش ٖٓ ؽشم اعزؼٔبٍ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ٝإػذادٛب) ؛



عُٜٞخ اُزذؼ٤ش (أُشرجطخ ثغبؽزٜب ٝهظش ٓذح اإلػذاد) ؛



اُجٞدح ثأعؼبس ٓ٘بعجخ ( رٞكش ُذ ّٞاُذٝاجٖ اُجشٝر٘٤بد ٖٓ أطَ دٞ٤اٗ ٢األسخض) ؛

إٕ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ؽش٣خ ٘٤ُٝخ ٝعش٣ؼخ اُٜؼْ ٓٝزاهٜب أُذب٣ذ ٣جؼِٜب هبثِخ ُالعزٜالى أُزضا٣ذًٔ .ب رزٔ٤ض ُذ ّٞاُذٝاجٖ
ثٔذح دلع ٓشٗخ ٤ٔٓ ٝضح رجؼِٜب رغ َٜػِٔ٤خ ر٘ظ ْ٤اُٞججبد.
رٞط ٢أُ٘ظٔخ اُؼبُٔ٤خ ُِظذخ ثبعزٜالى ٓب ث 100 ٖ٤ؿشاّ إُ 300 ٠ؿشاّ ٖٓ اُِذٓ ٝ ّٞشزوبرٜب ك ٢اُ ّٞ٤دغت
االدز٤بجبد اُخبطخ ٌَُ كشدٝ .األكؼَ إٔ رٌٛ ٕٞز ٙاُِذ ّٞخبُ٤خ ٖٓ اُذ٤٘ٛبد ٓٝذؼشح ثوِ ٖٓ َ٤أُٞاد اُذعٔخ.

13

نصائح لالحتفاظ بلحوم الدواجن
هل تعلن أى ؟
ُ ذ ّٞاُذٝاجٖ رذبكع ػِ ٠جٞدرٜب ػ٘ذٓب رخضٕ ك ٢اُضالجخ ك ٢دسجخ دشاسح ٓب ث 4ٝ 2 ٖ٤دسجبد ٓئ٣ٞخ ِٓلٞكخ داخَ
ً٤ظ ثالعزي ؿزائ ٢أٝ ٝسم األُ .ّٞ٤ٗٞٓٞثٜز ٙاُطش٣وخ رذبكع ُذ ّٞاُذٝاجٖ ػٌِٜٗ ٠زٜب  ٝؽشاٝرٜب ٞٓٝادٛب
أُـز٣خ.
ُ زجٔ٤ذ ُذ ّٞاُذٝاجٖ٣ ،جت رِل٤لٜب ثشٌَ ج٤ذ ك٤ً ٢ظ ثالعز٤ي ؿزائ.٢
 ال ٣جت إػبدح رجٔ٤ذ ُذ ّٞاُذٝاجٖ اُز ٢رٔذ إراثخ اُجِ٤ذ ػٜ٘ب إؽالهب.
أُٔبسعبد اُج٤ذح إلصاُخ اُزجٔذ ػٖ ُذ ّٞاُذٝاجٖ :
رؼزجش إصاُخ اُزجٔذ ػٖ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ثطش٣وخ رً٤خ أٓش ع .َٜرٞجذ ػذح ؽشم ٗزًش ٜٓ٘ب :
 ك ٢اُضالجخ  :رؼزجش اُطش٣وخ األؽٝ ٍٞاألًضش عالٓخ ٖٓ د٤ش اُغالٓخ اُظذ٤خًٔ .ب أٜٗب روَِ ٖٓ ػ٤بع ػظبسح
اُِذْ ٝرذذ ٖٓ اٗزشبس اُجٌز٤ش٣ب :
 رزشى ُذ ّٞاُذٝاجٖ كُ ٢ل٤لٜب األطِ.٢
 رٞػغ ك ٢إٗبء العزشجبع اُؼظبسح.
 رزشى ُٔذح  10عبػبد إلصاُخ اُزجٔذ.
 رط ٠ٜخالٍ  24عبػخ ثؼذ إخشاجٜب ٖٓ أُجٔذ.
 ك ٢أُبء اُجبسد :
 رزشى ُذ ّٞاُذٝاجٖ كُ ٢ل٤لٜب األطِ.٢
 رٞػغ ك ٢إٗبء ِٓٔٞء ثبُٔبء اُجبسد.
٣ جذٍ أُبء ثشٌَ ٓغزٔش.
 رزشى ُٔذح عبػز ٖ٤إلصاُخ اُزجٔذ.
 رط ٠ٜخالٍ ٓذح أهظبٛب  24عبػخ.
 ك ٢اُلشٕ ر ٝأُٞجبد اُظـ٤شح جذا ٣ :جت ؽُ ٢ٜذ ّٞاُذٝاجٖ ٓجبششح ثؼذ إصاُخ اُزجٔذ ػٜ٘ب ألٗٗ ٚبدسا ٓب رٌٕٞ
ٛز ٙاإلراثخ ؿ٤ش ٓزجبٗغخ :
٣ جت اإلؽالع ػِ ٠دُ َ٤اعزؼٔبٍ اُ٥خ.
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 رجشٛ ٟز ٙاُؼِٔ٤خ دُ ٕٝل٤ق أِٓ ٝظن.
٣ ـط ٠اُِذْ ثٞسم ٓشٔغ ُزج٘ت رجل٤ل.ٚ
٣ وِت اُِذْ ٓشاسا.
 رزشى ُٔذح  20إُ 25 ٠ده٤وخ إلصاُخ اُزجٔذ .
 ك ٢دسجخ اُذشاسح االػز٤بد٣خ :
 ال ٣جت إراثخ اُجِ٤ذ ػٖ ُذ ّٞاُذٝاجٖ ك ٢دسجخ اُذشاسح االػز٤بد٣خ ،ألٕ رُي ٘٣شؾ رٌبصش اُجٌز٤ش٣ب.

مدة االحتفاظ بلحوم الدواجن 4
اُضالجخ
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أُجٔذ

هطغ ُذ ّٞاُذٝاجٖ

 5إُ 6 ٠أ٣بّ

 6أشٜش

دجبجخ ًبِٓخ

 5إُ 6 ٠أ٣بّ

 9أشٜش

ُذْ اُذٝاجٖ ٓط٤ٜخ (ثذٓ ٕٝشم)

 5إُ 6 ٠أ٣بّ

 4أشٜش

دٝاجٖ رذذ اُلشاؽ

ٓٞ٣ 12ب

 9أشٜش

LIENS UTILES ......... زوابط ههوت
 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
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