
1
المجلــة الداخلية ألعضـــاء وموظفــي التعاونية الفالحية كوبــاك

سنـــــــــــــة30
فـي خدمة 

التنميـة

مجلـة

copag.ma

تعاونيـــــة بــــالدي
البساطـــــة الخالقـــــة 

تجـــارة القـــرب
الصيغة األوثق للشراكة
من أجل النجـــــاح

ص : 8

ص : 23 ملف العدد
ص : 14

نسخة خاصة بالمعرض
 الدولي للفالحة بمكناس



3 2

منــذ إنشــائها أخــذت تعاونيــة كوباك علــى عاتقها مهمــة توفير 
 شــروط متكاملة لتطوير فالحة مدمجة ومســتدامة وقادرة على 

خلــق القيمة المضافة. 

لهــذا جعلنا االندماج خيارا اســتراتيجيا نتعهد بإغناءه وتعزيزه كل 
يــوم مــن خــالل تطويــر خبرتنــا الفالحيــة وكفاءاتنا في التســويق 
بهدف مضاعفة القدرة على الوفاء لزبنائنا الوطنيين والدوليين.  

وفــي مواجهــة تحدي العولمة فإننا نعمل جاهدين على تقوية 
استثماراتنا في البنيات التحتية والتكنولوجيا وتنويع المنتوجات، 
وذلــك مــن خــالل التكويــن والتأطير وتطويــر الكفاءات األساســية 
التنافســية فــي  اإلســتراتيجية ومؤهالتنــا  قصــد تقويــة قدراتنــا 

مختلف المجاالت واألنشــطة ذات الصلة بمهنتنا األساســية.  

إن نجــاح النمــوذج التنمــوي الــذي اخترنــاه، ليعزز اليــوم قيمنا 
وتوجهاتنــا، مــن أجــل لعب دور ريــادي في خلق تنمية  بشــرية  
 مستدامة ومدمجة ولخلق مناصب مهمة للشغل في مجاالت 

تدخلنــا خاصة فــي العالم القروي.

إشهار

كلمة السيد الرئيس
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وتنويــع  التواصــل  تعزيــز  أجــل  مــن   
مجلــة   « خلــق  فكــرة  جــاءت  آلياتــه، 
جســور  مــد  أجــل  مــن  الصــادرة   » كوبــاك 
وكــذا  المنخرطيــن  مــع   التواصــل 

المســتخدمين وكافة الشركاء.

الهــدف الرئيســي مــن هــذه المجلة التي 
ستنقل مجموعة من األخبار والمعلومات 
التعاونيــة  بمســجدات  إخباركــم  هــو 
مــن  اقتصــادي  السوســيو  ومحيطهــا 
أجــل تثميــن النمــوذج التعاونــي الفالحي 

المبنــي علــى اإلندمــاج والتنميــة البشــرية. 

للتواصــل  فضــاء  خلــق  المجلــة  هــذه  خــالل  مــن  نهــدف  إننــا 
مــع  وكــذا  والمســتخدمين  والشــركاء  المنخرطيــن  مــع  ســواء 
الذيــن  العموميــة  والســلطات  المهنيــة  والهيئــات   اإلعالمييــن 

يشــكلون محيط تعاونية كوباك. 

للتطويــر والتجويـــــد  العــدد األول مــن مجلتنــا هــذه قابــل  إن 
مــن خــالل مالحظاتكم واقتراحاتكم لالســتمرار في تاريخ هذه 

كوبــاك. لتعاونيــة  المميــزة  التاريخيــة  التجربــة 
هشـــام العلـوي
مدير التسويــق

1993
هيئـة االشـــراف
منيــر عــروص 
أحمد نصيف 

زايد اناصر 
محمد بلفقير 

هشام العلوي 
 عثمان مزوز

مجلـة
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بلغ حجم صادرات تعاونية كوباك 
من الحوامض خالل موسم 2016 / 

2017 120000 طن مقابل 56000 طن 
باملوسم الفالحي لسنة 2015 / 2016. 
وقد شهدت عائدات الصادرات في اتجاه 

االسواق الرئيسية انتعاشا ملحوظا.

120000 طن
من الصادرات

عرف موسم 2016 / 2017 
ارتفاعا ملحوظا في ما يخص 
اإلنتاج وذلك بنسبة 10 باملائة 
ليصل هذا اإلنتاج إلى ما يقدر 
بـ60.000 طن تم تصدير ما 

قدره 36000 طن منها.

الحليب
ومشتقاته

سجل إنتاج الحليب زيادة 
مهمة في سنة 2016 / 

2017  وذلك بفضل التطور 
الذي عرفه مستوى التغذية 
واملصاحبة التقنية للقطيع,  

ليقفزاالنتاج من 464 طن/
اليوم في سنة 2007 إلى 948 
طن/ اليوم في سنة 2016 / 

2017

تتمثل املهمة الرئيسية لجمعية 
األعمال اإلجتماعية في تقديم 

خدمات مميزة للمستخدمني داخل 
تعاونية كوباك واملتمثلة أساسا 
في تسهيل الولوج إلى السكن 
والتمويالت وكذا مصاحبتهم 
في األفراح واملسرات وكذا في 
األحزان والفترات الصعبة، 

إضافة إلى أنشطة ذات طابع 
ثقافي ورياضي وكذا تربوي.

إرتفاع اإلنتاج
إلى 948 طن 

يوميا

كوباك في أرقام

اللحــوم

2581 طن
من اللحوم

موجهة لألسواق 
حققت وحدة إنتاج اللحوم 

التابعة لتعاونية كوباك رقما 
إنتاجيا تجاوز 8500 رأسا من 
العجول واالبقار أي ما يناهز 
تقريبا 2504 طن من اللحوم. 
كما تم استقبال 5931  من 
رؤوس االغنام، أي ما يناهز 

77طن 
 من اللحوم.

عصيــر
اليمون

40000 طن من 
الفواكه مت حتويلها 

تم تسجيل ارتفاع 
كبير في كمية الفواكه 
التي تم تحويلها خالل 
موسم 2016/2015 
مع تسجيل ارتفاع 

كبير يصل إلى 
40000 طن خالل 

موسم 2017/2016.

شهــادة فـــالح

60000 طن
منتجة

الجميع  يراه  ما  فكان  فراسته. 
الــيــوم ويــشــهــد بــه الــقــاصــي 
والداني من النجاح املميز الذي 
والــذي  كوباك  تعاونية  حققته 
 أصبح نموذجا مرجعيا لعدد من 

التجارب العامليـــة. 

الحــــاج أحمـــد توفيـــق

البد  النجاح  من  سنة  ثالثني  بعد 
ــاج أحمد  ــح ال الــفــقــيــد  ــر  ــن ذكـ م
صاحب  عليه،  هلل  رحمة  توفيق 
والشخص  التعاونية  إنشاء  فكرة 
امحمد  مـــوالي  على  أصــر  الـــذي 
كوباك  سفينة  يقود  أن   الولتيتي 

طيلة العقود الثالثة املاضية.
الولتيتي  امحمد  مــوالي  يحكي   
كوباك  لتعاونية  املؤسس  الرئيس 
عــن تــلــك األيـــام الــتــي كــان فيها 
في  عليه  يلح  توفيق  أحمد  الحاج 
يتكتل  ألْن  األوان  آن  قد  بأنه  القول 

في شكل  الفالحون 
وأنه  األشكال،  من 
ــا أن  ــزام ــح ل أصــب
يتم إحداث مشروع 
يــجــمــع الــفــالحــني 
بطش  من  ويحميهم 
وجشع  ــوســطــاء  ال
التلفيف،  محطات 
ــان الــضــحــيــة  ــكـ فـ

كان  الذي  الصغير  الفالح  هو  األول 
يعتبر الحلقة األساس التي تقوم عليها 
األضعف  لكنه  اإلنتاج،  سالسل   كل 

واألفقر بني كل الحلقات.
إلقناعه،  املتكرر  اإللحاح  هذا  وأمــام 
يجيبه  الولتيتي   امحمد  مــوالي  كان 
كبير  جهد  إلى  يحتاج  األمر  هذا  بأن 
 متسائال عما إن كانت كلمة الفالحني 

ستجتمع على أمر واحد.
املنال  كانت املهمة تبدو أحيانا صعبة 
يتخذ  فيه  الــفــالح  الزال  واقـــع   فــي 

قراراته بمزاجية.
أحمد  الحاج  كان  لقد 
سابقا  قاضيا  توفيق 
كلية  فـــي  وأســـتـــاذا 
ملول  بآيت  الشريعة 
معروفا  عــلــم  ــل  ورجـ
وفالحا  املنطقة،   في 
ما  أشبه  إلحاحه  كان 
الرجل  بإلحاح  يكون 
تخطئ  ال  الذي  املؤمن 

كــان إلحاحه 
أشبه ما يكون 
بإلحــــاح الرجل 
المؤمن الذي 

ال تخطــــئ 
فراستـــــه.

أستاذ كلية 
الشريعة الذي 

أطلق إشارة بـــدأ 
رحلة النجـــــاح
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فرعا  التعاونية  فتحت  املركب  ذات  في 
للدار العائلية القروية التي تصل طاقتها 
أبناء  من  طالب  مائة  إلى  اإلستعابية 
تعميق  في  يرغبون  الذين  الفالحيني 
التخصصات  من  واحــد  في  تكوينهم 
التي لها صلة بتدبير الضيعات وتربية 
يقضي  حيث  ــراس،  ــ واألغـ ــواشــي  امل
املتكونون ثالثة أسابيع داخل الضيعات 

التي  اإلنتاج  مستويات  من  بالرغم 
خالل  من  التعاونية  إليها  وصلت 
اإلستعمال  ذات  الفالحية  األالت 
املــشــتــرك وتــطــويــر مــجــمــوعــة من 
تــزال  ال  أنها  إال  الــقــرب،  خــدمــات 
في  املتمثلة  برسالتها  متشبثة 
لم  الذين  الفالحيني  مئات  استعاب 
تطوير  من  ذاتية  ألسباب  يتمكنوا 

تراجع الفرشة املائية وارتفاع فاتورة الطاقة تظل من الهواجس التي تشغل بال رئيس التعاونية الحاج 
عبدهلل وسالم حيث يجري العمل على تطوير وسائل للتقليل من استهالك املاء وفتح املجال أمام إدخال 

الطاقة الشمسية في دورة اإلنتاج من أجل التقليل من الضغط الكبير الرتفاع تكلفة الطاقة.

ليختموا بعدها بأسبوع داخل مقر الدار 
العائلية التي توفر لهم اإلقامة والتغذية 
التكوين  ختم  ليتم  املـــدة  ــذه  ه طيلة 
بدبلومات معترف بها من طرف التكوين 
طرف  مــن  عليها  ــصــادق  وم املهني 
الطلبة  نسبة  أن  كما  الفالحة  وزارة 
مباشرة  الشغل  سوق  في   املندمجني 

بعد التكوين تتجاوز 95 باملائة.

مستويات  فــي  ــوا  وظــل مــردويــتــهــم 
األمر  إلنتاجهم  املعاشي  التدبير 
تطوير  ــى  إل التعاونية  ــع  دف الــذي 
ــخــدمــات الــجــديــدة  ــن ال الــعــديــد م
املركبة  كاألعالف  التكلفة  لخفض 
الجماعي  والــتــدبــيــر  واملقتصدية 
وحدة  إنشاء  وكذا  الطاقة  ملصادر 
التجربة. طور  في  املستنبث  للشعير 

تحديات مستقبلية

لعل ما يميز تعاونية آيت سي سالم 
التي  الهائلة  القدرة  إلــى  باإلضافة 
والدفع  التنظيم  على  رئيسها  يملكها 
باملشاريع تلك األوراش التي فتحتها 
التعاونية من خالل مركبها اإلجتماعي 
مدرسة خصوصية  نواة  يضم  الذي 
من  ــد  ألزي بها  التالميذ  عــدد  يصل 

ــواء اخــتــار الــحــاج عبد  فــي هــذه األجـ
الفالحيني  من  سبعة  مع  وسالم  هلل 
سالم  سي  آيت  تعاونية  مكتب  تجديد 
منخريطها  مــن  كثير  يتبقى  لــم  التي 
يرسلون  املنخرطني  من  تبقى  ما  وكان 
وأمام  مراكش  حليب  إلى  منتوجاتهم 
التعاونيات  مكاتب  تجديد   إلــزامــيــة 
وعقد الجموع العامة، كانت مبادرة الحاج 
وسالم التي تزامنت مع تأسيس تعاونية 

اإللــتــحــاق  تـــم   1995 ســنــة  وفـــي 
بتعاونية كوباك ليرتفع عدد الفالحيني 
املنخرطني في تعاونية آيت سي سالم 
أن  إال  اإلنتاجية،  القدرة  معه  وترتفع 
توالي سنوات الجفاف قلص من عدد 

130 تلميذا وتلميذة مع أفاق التوسع 
بكل  وغيرهم  الفالحيني  أبــنــاء  مــن 
هذه  توفر  حيث  الجودة  مواصفات 
النواة التنقل والتغذية طيلة اليوم مع 
املعمول  البيداغوجية  البرامج  أحسن 
على  حرصا  ــدارس  امل أكثر  في  بها 

الجودة في القطاع الخاص والعام.

كوباك سنة 1987 والتي تلتها في السنة 
نسل  لتحسني  "سوس  تعاونية  املوالية 
األبقار" التي أعطت دفعة إلنتاج الحليب 
البداية  وكانت  ســوس،  مناطق  بجميع 
بعشرين بقرة من ساللة هولشتاين التي 
تم نقلها عبر الطائرات إلى مطار الرباط  
سال، ست سنوات بعدها ستقوم تعاونية 
لتحويل  ــدة  وح أول  بتأسيس  كــوبــاك 

الحليب بمنطقة أيت إيعزة.

الفالحيني الذين استمروا في اإلنتاج 
العدد في 670 متعاون وفي  ليستقر 
اإلنتاجية  القدرة  ارتفعت  ذلك  مقابل 
إلى 50 طن من الحليب يوميا بقطيع 

يبلغ ما يقارب 1500 بقرة حلــوب.

التنمية القرويـــة
فـــــــي أعمق أبعادهــــا

صعــود بعد كبوة

طفرة نوعية

رسالة الفالحيين البسطاءالمشعل ألجيال المستقبل

تعاونيــــات بالدنــــــا تعاونيــــات بالدنــــــا

تعاونيـــة آيت ســي سالــم
البساطــة الخالقـــــة

 ال توجد عبارة تلخص ما تسير عليه أمور تعاونية آيت  سي سالم غير عبارة "البساطة 
حيث  التعاوني  املركب  يضمها  التي  واملرافق  االنشطة  كل  عنوان  تعتبر  التي  الخالقة" 
 أن بساطة رجل إسمه الحاج عبد هلل وسالم تنسحب على كل شئ فرغم بساطة الرجل 

إال أنه يملك عقال خالقا وعبقرية تكمن قوتها في بساطتها.
التعاونية خالل  لتأسيس  األولى  البداية  الحاج عبد هلل وسالم  وانسياب يحكي  ببساطة   
منتصف ثمانينيات القرن املاضي عندما تكبد عدد كبير من الفالحيني خسائر فادحة جراء عدم 
استخالصهم ملستحقاتهم من طرف مصنع حليب سوس كما أن عددا من التعاونيات فشلت 
ولم تتمكن األخرى من التقدم حيث كانت كل األجواء مشحونة بالصدى السيئ للعمل التعاوني 

الذي أصبح عنوانا للفشل وأصيب الفالحون بخسائر فادحة وعمهم اليأس.

ابتداءا من سنة 2001  دشنت تعاونية كوباك مشروعا واعدا يروم تأهيل التعاونيات املنخرطة بها والبالغ عددها 72 تعاونية وذالك من 
خالل ثالثة محاور رئيسية:  يتمثل املحور االول: في انشاء مركبات سوسيو اقتصادية بدءا بشراء البقعة االرضّية وإعداد التصاميم ومباشرة 

إجراءات الترخيص والبناء. فيما يرتكز املحور الثاني على التأطير اإلداري واملحاسبة، أما املحور الثالث فيتجلى في التأطير التقني، وقد كانت 
أول تعاونية تستفيد من هذا البرنامج هي تعاونية آيت سي سالم التي نخصص لها هذا العدد على أن نتناول في األعداد القادمة باقي التعاونيات.
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زووم

تــأســســت تــعــاونــيــة " ســوس 
في  األبقار"  نسل  لتحسني 
العشرين من يناير سنة 1988 
تجديد  ســيــاســة  ــار  ــ إط فـــي 
الرفع  بغرض  األبــقــار،  قطيع 
ــذي  وال الحليب  انتاجية  مــن 
التي  الــديــنــامــيــة  ــع  م ــن  ــزام  ت

أطلقتها وزارة الفالحة. 
لتحسني  "سوس  تعاونية  وتضم 

نسل األبقار" اليوم 158 عضوا من 
ألف   20 بدورها  تضم  الحليب  إلنتاج  تعاونية   72 بينهم 
منتج للحليب بقطيع يصل إلى 66 ألف من األبقار الحلوب. 
قانونها  في  تسطيره  تم  ملا  وفقا  التعاونية  هذه  وتهدف 
الحلوب  ــار  ــق األب قطيع  نسل  تحسني  ــى  إل األســاســي 
املخصصة  لألبقار  اإلنتاجية  الــقــدرة  من  الرفع  ــذا  وك
ــذا  وك ــة،  ــردوديـ املـ تحسني  أجـــل  ــن  م الحليب  ــاج  ــت  إلن

تحسني سالسلة األبقار الحلوب وتجديدها. 
التقني  التأطير  مهمة  عاتقها  على  أخذت  تأسيسها  ومنذ 
التي  املــهــارات  إلكتساب  تأهيلهم  أجــل  من  للفالحيني 
الرفع من مردودية قطيعهم وذلك من خالل  ستمكنهم من 

رفع اإلنتاجية واختيار أحسن للقطيع وطرق العناية به. 
كما تشرف التعاونية على عدد من عمليات التتبع واملواكبة 

داخــل  الفالحيني  لعمل 
الــحــظــائــر واســتــجــمــاع 
هذه  نتائج  من  مجموعة 
تطوير  قصد  ــدراســات  ال
ــا واإلســـتـــفـــادة  ــه ــل ــم ع
 مــنــهــا وكــــــذا تــعــمــيــم 

التجارب الناجحة. 
أيضا  الــتــعــاونــيــة  ــدف  ــه وت
التي  التتبع  عمليات  خالل  من 
الحليب  جودة  تحسني  إلى  تنجزها 
من املنبع من خالل اإلشراف املباشر على مختلف العمليات 

التي يقوم بها الفالح واملرتبطة أساسا بالعناية بالقطيع. 
ومن أجل بلوغ هذه األهداف فإن تعاونية " سوس لتحسني 
نسل األبقار" تعمل على تزويد الفالحيني بكل املواد الالزمة 
األعالف  فيها  بما  اإلنتاج  تحسني  على  واملساعدة  لذلك، 

املركزة واألدوية ومعدات النظافة وغيرها. 
كون  من  األبقار  نسل  لتحسني  سوس  تعاونية  وتنطلق 
اإلقتصادي  النشاط  في  مهما  حيزا  يشغل  الحليب  انتاج 
للفالحيني بجهة سوس عموما، كما أن تحسني نسل األبقار 
التي  الحمراء  اللحوم  نوعية  تجويد  في  يساهم  املنبع  من 
تتوفر  التي  املجزرة  في  انتاجها  على  كوباك  تعاونية  تقوم 
على كافة الشروط واملعايير املؤطرة إلنتاج اللحوم باملغرب.

تعاونية "سوس لتحسين نسل األبقار"
مالكـة أســـــرار انتــاج الحليـــــب
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يعد اإلنفتاح على التكنولوجيا الحديثة أهم الركائز التي تقوم عليها تعاونية كوباك على اعتبار 
أن اإلبتكار أحد العوامل األساسية في تطورها ودليل على انخراطها في مشاريع الحد من 

التأثيرات السلبية للتحوالت املناخية على الطبيعة وعلى املوارد الطبيعية، كما أن الحفاظ على البيئة 
يعتبر من التوجهات اإلستراتيجية التي تعمل تعاونية كوباك على ترسيخها من خالل العديد من األوراش 

املستقبلية التي فتحتها والتي تم عرض جزء منها خالل فعاليات مؤتمر املناخ في الدورة 22 بمدينة مراكش.

المشـــروع الثانـــي:
محطــة األرصــــاد

الجويـــة

تعتبر محطة )STEP( من املشاريع الرائدة التي سعت تعاونية كوباك إلخراجها إلى الوجود 
إنتاج  وحدة  عن  الناتجة  العادمة  املياه  معالجة  أجل  من  وذلك  الزمن  من  عقد  من  أزيد  منذ 
الحليب بآيت إيعزة حيث تجري معالجة مئات األطنان من املياه العادمة يوميا ويتم إزالة كافة 
 امللوثات عنها حيث يتم إعادة استعمال املياه املعالجة في سقي عشرات الهكتارات من القصب 

املوجه ألغراض فالحية وغيرها من اإلستعماالت الصديقة للبيئة.

الخاصة  التقنيات  ــدث  أح على  املــشــروع  هــذا  يعتمد 
وسرعة  ــحــرارة  ال كــدرجــة  الــجــويــة،  ــوال  األحـ بمراقبة 
الفالحني  تمكني  أجل  من  وذالك  الرطوبة،  ونسبة  الرياح 
التي  املعطيات  من  نصية  رسائل  عبر  الساعة  مدار  على 
توجيهها  يتم  التي  املياه  كميات  في  التحكم  من  تمكنهم 
السلبي  التأثير  تجنب  أجل  من  وذالك  مزروعاتهم،  إلى 
أجل  من  وكذا  املثمرة  األشجار  على  املناخية  للتقلبات 
تواجه  التي  التحديات  تعتبر من  التي  املياه   الحفاظ على 

الفالحني بسوس على وجه الخصوص.

كوباك  تعاونية  تعتزم  الــتــي  الــجــديــدة  املــشــاريــع  مــن 
اإلنخراط فيها مشروع انتاج الطاقة الشمسية، وذلك في 
تزود  أن  بإمكانها  بديلة  طاقة  مصادر  عن  البحث  إطار 
محطة أيت يعزة بالطاقة الالزمة لتشغيل جميع الوحدات 

الحليب  انتاج  معمل  ســواء  بها  املتواجدة  الصناعية 
العصير  إنتاج  ووحــدة  املركبة  األعــالف  انتاج  ووحــدة 
الدائم  كوباك  سعي  إطار  في  وذلك  املرافق،  من  وغيرها 

الطاقة. البيئة وتخفيض تكلفة  من أجل الحفاض على 

المشـــروع الرابــــع:

انتـــاج غــــــاز الميتــــــان
من روث األبقـــار

تعاونية  تعتزم  التي  الرائدة  املشاريع  من 
كـــوبـــاك تــطــويــرهــا هـــو إحــــداث وحـــدة 
خالل  مــن  الطبيعي  امليتان  غــاز  إلنــتــاج 
الحد  أجل  من  وذلــك  األبقار  روث  تخمر 
الفضالت  لهذه  السلبية  التأثيرات  من 

بالشكل  استعمالها  ــادة  وإع البيئة  على 
ــل وجــعــلــهــا عــامــال مــســاهــمــا في  ــث األم
وكذا  الضيعات  داخــل  الطاقة  اقتصاد 
تعتزم  التي  الصناعية  الــوحــدات   داخــل 

مستقبال. توسيعها  التعاونية 

محطة تنقية المياه 
)STEP( العادمـــة المشـــروع األول:

أوراش المستقبل أوراش المستقبل

المشـــروع الثالــث:

انتــاج الطاقــــة الشمسيـــة
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30سنــــــــــــــة من التحــدي
حكايــــــــة القيــم التــــي ساهمــــت

فــي صنع مسيـــــرة النجـــاح

بعد مرور ثالثني سنة على تأسيس تعاونية كوباك يصدر العدد األول من هذه املجلة التي ستكون صلة وصل 
بني مختلف مجاالت اشتغالها وجميع الشرائح املساهمة في نشاط التعاونية من منتجني ومربي املاشية 

واملستخدمني والشركاء، في هذا العدد األول سنحكي باختصار شديد قصة مسيرة طويلة امتدت ألزيد من ثالثة 
عقود من الزمن كان وال يزال عنوانها األبرز التحدي ثم التحدي بقيادة رجل اسمه موالي امحمد الولتيتي.

المحطة األولى

المحطة الثالثة

األمر  والتصدير،  التسويق  مكتب  هيكلة  تمت  املاضي  القرن  ثمانينيات  منتصف  في 
الذي دفع العديد من الفالحيني إلى البحث عن بدائل جديدة حيث ظهرت مجموعات 
للتصدير مع بداية تحرير الصادرات املغربية إلى الخارج، وفي هذه الظروف اجتمع 
بضعة فالحيني واختاروا موالي امحمد الولتيتي من أجل قيادة مسيرة نجاحهم، وكانت 

أولى الخطوات بناء محطة للتفليف بمنطقة آيت إيعزة.

أهم ما ميز هذه املحطة هو الزيارة 
التي قام بها مجموعة من أعضاء 
التعاونية لضيعة »الضويات« في 
التي  الــزيــارة  هــذه   1989 يناير 
بإمكانهم  بأنه  للفالحيني  برهنت 
أن يصلوا إلى نتيجة مهمة شريطة 
أن  اليمكن  حيث  القطيع  تجديد 
بواسطة  النتائج  نفس  تتحقق 
أبقار ذات مستوى وراثي ضعيف، 
وهناك ولدت فكرة استيراد األبقار 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  من 
باملستوى  مــعــروفــة  كــانــت   الــتــي 
 الـــــعـــــالـــــي ملــــردوديــــتــــهــــا 

وكذا بثمنها املرتفع.

في 20 يناير من سنة 1988 تم تأسيس تعاونية سوس لتحسني نسل األبقار في ظرفية 
كانت الدولة قد أطلقت مشروعا لدعم تجديد قطيع األبقار، أما بالنسبة لتعاونية كوباك 
فقد بدأت أصداء النجاح الذي تحقق على مستوى محطة التلفيف تجد صداها لدى 
الفالحني، حيث أرغم الفالحون موالي امحمد على ترأس هذه التعاونية الجديدة والتي 
عملت على خلق وحدات نموذجية في أفق تحقيق اإلكتفاء الذاتي من األبقار من خالل 

برامج التحسني الوراثي والتأطير التقني للفالحني.

المحطة الثانية

المحطة الرابعة
الضيعة  إلــى  ــارة  ــزي ال بعد  سنة 
امللكية قام أعضاء تعاونية كوباك 
عجلة   500 من  ــد  أزي باستيراد 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  من 
الــرائــدة  ــدول  الـ مــن  تعتبر  التي 
الــذي غير  في هــذا املجال األمــر 
الفالحيني  نظرة  جــذري  بشكل 
من  الحليب  ــاج  ــت إن قــطــاع  إلـــى 
من  عالية  نسب  تحقيق  خــالل 
لتكون  ــة،  ــاجــي ــت اإلن املـــردوديـــة 
انطالق  قاعدة  املحطة  هذه  بذلك 
مشروع وحدة إنتاج الحليب التي 
العالمة  تحت  بعد  فيما   تطورت 

التجارية "جودة"

ملف العـــدد ملف العـــدد

1987

1989

1991

1988
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وتستمر قصة النجاح 

المحطة
الخامسة

إال  يوميا  الحليب  أطنان من  تتجاوز ستة  اإلنتاج ساعتها  تكن كمية  لم 
أنه ومع التطور الطبيعي لتعاونية كوباك كان من املفروض أن يتم خلق 
أول وحدة لتحويل الحليب والتي بدأت ترتفع بشكل تدريجي، إال أن هذا 
تم  التقنية حيث  الناحية  من  مواكبته  من  البد  كان  اإلنتاج  في  اإلرتفاع 

وضع استراتيجية للتلقيح اإلصطناعي والتغذية وتهيئ البنايات الخاصة 
باملاشية وكذا التجهيزات واملكننة املتعلقة بإنتاج الحليب فضال عن التمويل 
والرعاية الصحية والوقاية من األمراض املعدية، لتدخل بذلك كوباك عالم 

الصناعات الغذائية كأهم فاعل في انتاج الحليب باملغرب.

الفالحيني  على  األعــالف  تكلفة  تخفيف  بغرض 
في  كوباك  تعاونية  تفكر  أن  الطبيعي  من  كان 
الخط  سياق  في  األعــالف،  النتاج  وحدة  إنشاء 
خلق  لزاما  كــان  فيه،  ســارت  الــذي  التصاعدي 
بها  يقوم  التي  املجهودات  بني  التكامل  من  نوع 
تم  حيث  ــالف  األع تنويع  مجال  في  الفالحون 
تزويد  أجــل  من  األعــالف  لتركيب  وحــدة  خلق 
خالل  من  عالية  جــودة  ذات  بأعالف  الفالحيني 
ــر املــســتــجــدات فــي مــجــال البحث  ــاة آخ ــراع م
شكل  وقد  الحيوانية،  بالتغذية  املرتبط  العلمي 
اإلنتاجية  في  كبيرا  منعطفا  الوحدة  هذه  انتاج 
ألعضاء  اململوكة  لألبقار  الغذائي  األمن  وضمان 
التعاونية حيث تم تنظيم اليوم األول لتربية األبقار 
بسوس الذي كان مناسبة ليكتشف الفالحون من 
أجل  من  الجديدة  التقنيات  التعاونيات  أعضاء 
 تحسني نسل األبقار بحضور خبراء دوليني مما 

انعكس إيجابا على مستوى املردودية.

المحطة السادسة

المحطة
السابعة

بعد تفكير عميق تم خلق وحدة مشتركة لتربية العجول والعجالت والتي جاءت في سياق تنمية سلسلة إنتاج الحليب وكذا زرع بذور تنمية سلسلة اللحوم حيث يجري 
تربية العجالت بشكل جماعي من أجل تخفيف أعباء تربية العجول والعجالت عن الفالحيني من أجل أن يتفرغوا لتطوير باقي عوامل اإلنتاج األخرى والتي وصلت 

طاقتها اإلستعابية اليوم 11 ألف رأس والتي كانت فيما بعد وحدة لتنمية سلسلة اللحوم الحمراء وخلق املجزرة. التي تم الشروع فيها سنة 2015.

بعد املجهودات الجبارة التي صاحبت تأسيس تعاونية كوباك والتطوير الذي قامت به في 
النمو وبلورة استراتيجية  اليوم هو ضمان  التحدي املطروح  مختلف مجاالت نشاطها، يبقى 

ناجحة تجعل االعضاء واملستخدمني والزبناء على حد سواء في قلب اهتماماتها. 

19932005

المحطة الثامنة
من أجل استكمال حلقة اإلنتاج كان من الضروري تثمني سلسلة اللحوم 
طاقتها  بلغت  التي  الحمراء  اللحوم  انتاج  وحدة  بناء  في  الشروع  ليتم 
 800 األغنام  عدد  يبلغ  فيما  اليوم  في  واألبقار  العجول  من  رأس   200
ووحدة  اللحوم  لتقطيع  وحدة  على  احتوائها  إلى  إضافة  اليوم  في  رأس 
 " جيدة   " تجارية  عالمة  تحت  املهيأة  اللحوم  إلنتاج  وأخرى  للتحويل 
باملغرب  اللحوم  يطرحها سوق  التي  والصعوبات  التحديات  من  وبالرغم 
أن  إال  الجودة  من  والرفع  املنافسة  على  تساعد  هيكلة  غياب  بسبب 
في  رائدة  مكانة  تحتل  التجارية  العالمة  هذه  خالل  من  كوباك  تعاونية 
عالم إنتاج اللحوم والتي من شأنها خلق ثقافة استهالكية جديدة للحوم 

الدولية. التشريعات  الجودة املنصوص عليها في  الحمراء وفق معايير 

2015 1999

ملف العـــدد ملف العـــدد
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مســــــار

الحـــــــــاج أحمـــــد نصيــــــــف:
 حكايــة من البدايـــة

ــرجــل، فــوزرتــه  ــرط تــواضــع ال   مــن ف
إلى  تشير  التي  الوحيدة  هي  البيضاء 
أنه يشغل مهمة مدير مصنع يعتبر ثاني 
فاعل في مجال انتاج الحليب ومشتقاته 
باملغرب، هذا الرجل الذي ساقته األقدار 
البيولوجيا  شعبة  مــن  تخرجه  بعد 
شهد  التي  كوباك  تعاونية  إلى  بفرنسا 
األولى  الحجارة  يداه  وملست  ميالدها 
محطة  تأسيس  أجل  من  وضعت  التي 
لتلفيف البواكر والحوامض بمنطقة آيت 

يعزا في ثمانينات القرن املاضي.
رقم  يحمل  الذي  نصيف  أحمد  الحاج 
كوباك  تعاونية  مستخدمي  ضمن   01
البدايات  عن  فريدة  قصة  معه  يحمل 
األولى للتعاونية عندما كان مشرفا على 

ورش بناء محطة التلفيف التي كانت أول 
الحاج  ويذكر  »كوباك«  في صرح  لبنة 
أحمد نصيف أنه بعد اإلنتهاء من ورشة 
وبدأ  التلفيف  عمليات  انطلقت  البناء 
ليتم  تدريجيا  يتوسع  التعاونية  نشاط 
وحدة  أول  تشكيل  إلى  بعدها  اإلنتقال 
سعتها  تكن  لم  التي  الحليب   لتحويل 

تتجاوز ستة أطنان في اليوم.
ودخل مع مجموعة من األطر في تجارب 
في  كبيرة  خسائر  فيها  تكبدوا  مخبرية 
وبعد  الحليب  مشتقات  بعض  صنع 
في  النجاح  حالفهم  عديدة  محاوالت 
اإلقبال  كــان  متميز  بمنتوج  الــخــروج 
أول  في  الزبناء  طرف  من  شديدا   عليه 

طرح له في السوق.

يذكر الحاج نصيف أن أهم ما أثر في 
مساره املهني مجموعة من املواقف التي 
الولتيتي  امحمد  مــوالي  مع  له  حدثت 
بل  حالة غضب  في  يوما  يراه  لم  الذي 
كان يواجه كل املحطات الصعبة بصبر 
ــورش  ــه فــي بــدايــة ال وتــبــاث ويــذكــر أن
الخاص ببناء محطة التلفيف أعلن واحد 
املشروع  دعــم  عن  تخليه  األبــنــاك  من 
وكان الحاج نصيف يحضر إلى الورش 
وال يالحظ أية عالمة ارتباك على موالي 
في  منهمكا  كان  الذي  الولتيتي   امحمد 

تفاصيل البناء وتطوير املشروع.
الحاج  تكاسل  أحد  يوم  ذات  أنه  كما 
أخذ  محاوال  الورش  زيارة  عن  نصيف 
العاشرة  وحــوالــي  الــراحــة  مــن  قسط 
ــدام  أق ــع  وق يسمع  بــه  فـــإذا  صباحا 
باكرا  قام  الذي  الولتيتي  موالي امحمد 
إلى  وحضر  ــورش  ال في  بجولة  ــام  وق
نصيف  الحاج  يقيم  كان  حيث  البيت 
محطة  بناء  على  أشرف  الذي   واملقاول 
ــار  ــب ــغ ــار ال ــ ــ ــف وعـــلـــيـــه آث ــي ــف ــل ــت  ال

في يوم صيفي قائض. 
كوباك  أن  على  نصيف  الحاج  يصر 
بالنسبة له مدرسة وقد قامت على ثالثة 
أسس قويمة هي الثقة التي كان يضعها 
املتعاونون في شخص الرئيس املؤسس 
واإلستثمار  النجاح  على  ــرار   واإلصـ

في العنصر البشري وبعد الرؤية.

الحاج أحمد نصيف 
الذي يحمل رقم 01 
ضمن مستخدمي 
تعاونية كوباك 

يحمل معه قصة 
فريدة عن البدايات 

األولى للتعاونية.

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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فضـــاء للتضامن 
اإلجتماعـــي

بيــن العامليـــــن

تقوم جمعية األعمال اإلجتماعية على الدعم الكامل لتعاونية 
من  املنخرطني،  مساهمات  على  وكذا  ومعنويا  ماديا  كوباك 
ويشرف  املنخرطني،  ألعضائها  الخدمات  أفضل  تقديم  أجل 
انتاخبه  يتم  إداري  مجلس  اإلجتماعي  امللف  تدبير   على 

من طرف عموم املستخدميني.

اإلجتماعية  األعمال  داخل جمعية  العمل  منهجية  تنبني 
على التواصل الدائم مع املستخدمني من خالل اإلنصات 
تلبية  أجل  من  وذلك  متطلباتهم،  وتسجيل  إلقتراحاتهم 
للمستخدمني  واألســاســيــة  الــضــروريــة  اإلحــتــيــاجــات 
يدخل  املستخدمني  إرضاء  أن  على  الجمعية  من  إيمانا 
تعاونية  آخذتها  التي  اإلجتماعية  اإللتزامات  ضمن 
املقدمة  الخدمات  تحسني  أجل  من  عاتقها  على  كوباك 
داخــل  اإلنــتــاج  دورة  فــي  املساهمني  العاملني   لكافة 

التعاونية وخلق جو عائلي داخل التعاونية.

تسعى "كوباك اجتماعية" إلى مساندة املستخدمني و ذويهم في أفراحهم 
من خالل تخصيص منح لألزواج وكذا في مناسبات العقيقة للمواليد 
مقابل  وفي  باملتقاعدين،  واإلحتفاء  الحج  مناسبات  إلى  إضافة  الجدد 
ذلك تساند الجمعية املستخدمني في أحزانهم من خالل التكفل بالحاالت 
املناسبات  في  تتم  التي  املساعدات  من  وغيرها  املستعصية  الصحية 
الحزينة وأيضا تقديم الدعم املادي لهم عند بداية كل موسم دراسي وتقديم 

دروس الدعم والتقوية لفائدة أبنائهم قصد الرقي بمستواهم الثقافي.

وضع  في  الجمعية  نجحت  التي  الرائدة  املشاريع  من 
تنظيمها  يتم  التي  الصيفية  املخيمات  عليها،  بصمتها 
سنويا حيث تقدم ألبناء املستخدمني خدمات مميزة سواء 
على مستوى التأطير التربوي أو على مستوى األماكن 
التي يتم اختيارها للتخييم وظروف اإلقامة، وفي تحول 
الفت تم تقديم هذه الخدمة أيضا إلى أبناء الفالحني من 
سواسية  الجميع  أصبح  حيث  كوباك  تعاونية   أعضاء 

في اإلستفادة من هذه الخدمة التربوية.
انطلقت فكرة إنشاء جمعية األعمال اإلجتماعية من إيمان 

الرئيس املؤسس بأن التعاونية تحتاج إلى جناحيني 
األول يتمثل في الفالحيني املنتجيني والجناح الثاني 

يتمثل في مستخدميها بمختلف وحدات اإلنتاج، وبعد 
استكمال جميع اإلستحقاقات القانونية املتعلقة بهذه الفئة 
الثانية كان البد من خلق أجواء تضامنية داخل التعاونية 

تجعل املستخدمني يحسون أن كوباك هي عائلتهم. 
وتهدف الجمعية بحسب نائب الرئيس السيد محمد بلفقير 
إلى تسيير جميع األعمال االجتماعية التي تهم مستخدمي 

التعاونية الفالحية كوباك ومستخدمي تعاونية سوس لتحسني 
نسل األبقار وبريم أطلس وكذا جميع وحدات اإلنتاج و جميع 
املوارد البشرية واملادية املتاحة للجمعية ، واملتمثلة في تحقيق 
الرعاية للمنخرطني وذويهم ومساندتهم في السراء و الضراء.

كما تعمل الجمعية من أجل املساهمة في خلق فضاء  
للتضامن والتقارب بني املستخدمني من خالل إنشاء 

مقتصديات وضمان تمويلها بمواد جيدة وبأثمان مناسبة، 
وكذا تأطير املنخرطني في إطار مشاريع سكنية عبر 

اتفاقيات شراكة مع األبناك و املنعشني العقاريني.

تواصل دائمدعـم مستمـــر

في األفراح وفي األحزان

مخيمات رائدة

كوباك إجتماعية كوباك إجتماعية
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سعيدة  تــحــاول  دموعها  تغالب  وهــي 
ــى  األول الــبــدايــات  تتذكر  أن  مديوني 
بها  التحقت  عندما  كــوبــاك  لتعاونية 
سنة   20 العمر  من  تبلغ  بالكاد  وهي 
ــاس هــذا  ــن ــت إلـــى يـــوم ال ــ حــيــث الزال
كوباك  لتعاونية  اإلدارية  للبوابة  حارسة 
الضبط  كتابة  ملهام  توليها  خــالل  من 
منذ  عليها  اشتغلت  التي  املهمة  وهي 
التي  الثالثة  العقود  هذه   1987 سنة 
من  مــزيــجــا  تعتبر  ســعــيــدة  قضتها 
الذي  النجاح،  على  واإلصرار  التحدي 
كانت  عندما  الفالحيني  مــع  شاركته 
صلة وصل األولى بينهم وبني التعاونية 
إلى  اإلداريـــة  املهام  تتولى  كانت  فقد 
امحمد  موالي  املؤسس  الرئيس  جانب 
املهام  بجل  تقوم  كانت  حيث  الولتيتي 
يتجاوز  ال  الفالحيني  عدد  كان  عندما 

التعاونية  توسعت  أن  إلى  فالحا   39 
وأصبح منخرطوها باآلالف.

املحدودة  الوسائل  أن  سعيدة  تحكي 
أي  غياب  في  بها  تشتغل  كانت  التي 
ال  الحديثة  التواصل  وسائل  من  وسيلة 
تثنيها عن التفاني في عملها الذي كان 
التعاونية  تطوير  حلقة  في  مهما  جزءا 
العامة  والعالقات  السكرتارية  وهــي 
املتعاملني  كــافــة  ــع  وم الفالحيني  مــع 
داخل  وزبناء  ممولني  من  التعاونية  مع 

الوطن وخارجه.
الهاتفية  املواصالت  أن  سعيدة  تتذكر 
واحد  بخط  واحد  هاتف  عبر  تتم  كانت 
يتم اإلتصال بمقر بريد املغرب ساعتها 
التواصل  تريد  التي  الجهة  طلب  ليتم 
لتعاونية  املخصص  الخط  وكــان  معه 
كوباك يسمى "14 فريجة" وكانت تجد 

الرسائل  تمرير  في  كبيرة  صعوبة 
باألمر حيث  املعنيني  إلى  تريد  التي 
من  لساعات  تنتظر  أن  عليها  كان 
أجل أن يتم تمرير الخط إلى الجهة 
الوحيد  الخط  هــذا  وكــان  املطلوبة 
الزبناء  مع  التواصل  به  يتم  الذي 

داخل املغرب وخارجه. 
عقدها  على  شارفت  التي  سعيدة 
املسيرة  هذا  وبعد  اليوم  الخامس 
ــذي  ال أن  تــذكــر  التـــزال  الطويلة 
هو  األستمرار  هذا  على  ساعدها 
بمثابة  والزالت  كانت  التعاونية  أن 
بمثابة  الرئيس  وكــان  واحــد  أســرة 
أب لها وكانت األجواء كلها مناسبة 
ألن تستمر في عملها رغم املحطات 
الحاسمة واملرهقة أحيانا التي مرت 
بها التعاونية خالل العقود الثالثة.

17 ضمن  رقم  تحمل  التي  سعيدة 
أضحت  التي  كــوبــاك  مستخدمي 
حياتها  ــن  م مهما  ــزءا  جـ تعتبر 
التعاونية  ــى  إل دخلت  التي  فهي 
أصبح  واألن  العشرين  ابنة   شابة 

لها من األبناء ثالثة.

14 فريجــــــــة...

المواصالت 
الهاتفية كانت 
تتم عبر هاتف 

واحد بخط واحد 
يسمى "14 

فريجة"

جنود الخفـــاء
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في إطارمسيرة اإلستمرار، شرعت تعاونية كوباك في استقبال عدد من التعاونيات 
األعضاء ضمن ما أطلق عليه األبواب املفتوحة. حيث يتم تخصيص زيارة ألعضاء 
التعاونيات املنخرطة قصد إطالع أعضائها على سير العمل داخل مختلف وحدات 
اإلنتاج باملقر الرئيسي للتعاونية بآيت إيعزة وذلك من أجل تعزيز مسيرة النجاح 
وضمان التفاف كافة مكونات التعاونية، فالحيني ومستخدمني، في اإلستمرار من 
أجل العطاء وتقوية التماسك الداخلي الذي ظل على مدى عقود من الزمن الوصفة 

السحرية التي حققت كل النجاحات التي التزال حديث الناس إلى يومنا هذا.

كوبـــــاك تفتح أبوابهــا من أجل مواصلة 
النجـــــاح مسيرة 

مناسبات خاصة

من خالل انتهاج استراتيجية 
التكامل، أعطت كوباك إنطالق 

 أول نقطة مبيعات وتسويق 
للحوم الحمراء.

وقد حضر هذا اإلفتتاح، 
رئيس املجموعة السعودية 

السيد الراجحي الذي 
قدمت له شروحات حول 

املجزرة التي تعد من 
بني أهم املشاريع والتي 

تتواجد في منطقة لسطاح 
بتارودانت. من خالل 

هذا املشروع يتم تسويق 
مجموعة مختلفة من منتجات 

اللحوم الحمراء تحت 
العالمــة التجارية جيدة.

 » JAYDA « افتتـــــاح صالــة العــــــرض
بحضور السيد » الراجحـــي « جائـــــزة أحســن

عالمــــــــــــة تجاريـة 2017
حازت تعاونية كوباك على جائزة 

أحسن عالمة تجارية من خالل 
العالمة التجارية "جودة" وباقي 

املنتوجات التي تندرج تحتها 
الجائزة التي تمنحها مؤسسة 

"Morocco Awards" في احتفالية 
تم تنظيمها في الخامس عشر 

من نونبر 2017 من طرف وزارة 
الصناعة واإلستثمار والتجارة 

واإلقتصاد الرقمي واملكتب الوطني 
للملكية الصناعية هذه التظاهرة 

التي تسعى إلى إبراز أهمية العالمة 
التجارية داخل املقاولة الوطنية 
وكذا تشجيع اإلبتكار والتجديد 
في النسيج اإلقتصادي املغربي.

ويشكل هذا امللتقى الذي يتم فيه 
تتويج مجموعة من العالمات 

التجارية املميزة فضاءا لتبادل 
التجارب والخبرات بني مختلف 

العالمات التجارية للمقاوالت 
الوطنية، وقد كان لتعاونية كوباك 

حضور مميز خالل فعاليات هذا 
امللتقى حيث تسلمت التعاونية 
الدرع الشرفي لهذه التظاهرة.

وقد شكل التتويج دعامة معنوية 
قوية للعاملني بتعاونية كوباك من 

أجل املضي قدما في مسيرة اإلبداع 
واإلبتكار من أجل تقديم أفضل ما 
يمكن إنتاجه وبذلك تعيد تعاونية 
كوباك إطالق دينامية جديدة على 

مستوى اإلنتاج وتطوير أدائها 
على مستوى التجاري وابتكار 

أساليب جديدة للتواصل مع 
مختلف شركائها ومحيطها من 

الزبناء والفالحيني واملستخدمني.

مناسبات خاصة
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شهدت تعاونية كوباك يوم الثالث من مارس 2018،  لقاءا مميزا وبطعم خاص، حيث كانت املناسبة زيارة وفد يضم األعضاء 
املؤسسني لتعاونية كوباك والذين شهدوا اللحظات األولى للتأسيس منذ ما يزيد عن ثالثة عقود مضت.

هذا وقد قام الوفد بزيارة تفقدية إلى مجموعة من وحدات اإلنتاج حيث أبدى الجميع اندهاشهم من مستوى التقدم الذي عرفته 
األشغال في عدد من املرافق وحجم التطور الذي بلغه مستوى اإلنتاج حيث أثنوا كثيرا على الجهود التي يبدلها الرئيس رفقة 

الطاقم اإلداري والتقني املساعد له.
وصلة باملناسبة ألقى السيد الرئيس موالي امحمد الولتيتي كلمة مؤثرة تناول من خاللها مختلف املراحل التي مرت منها تعاونية 
كوباك خالل الثالثني سنة املاضية وأبرز املحطات الصعبة التي مرت بها فضال عن املحطات املشرقة التي ميزت مسار التعاونية. 
وختم اللقاء بتبادل الهدايا بني الرئيس واألعضاء املؤسسني الذين كانوا في غاية التأثر بهذه اإللتفاتة الطيبة التي ميزت مسارا 

مهنيا جمعهم على درب الكفاح من أجل بناء واحدة من أبرز املعالم اإلقتصادية باملغرب.

المؤسسيــــن: زيــارة األعضـــاء 
وقفة من أجل إحياء الصلة بالجذور
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مارس

اإلجتماعية  األعمال  جمعية  نظمتها  التي  اإلحتفاالت 
بطعم خاص  السنة  كانت هذه  كوباك،  لتعاونية  التابعة 
التعاونية  داخل  النسائي  بالعنصر  اإلحتفال  يأتي  حيث 
كانت  والذي  المستمر  النجاح  من  عقود  ثالثة  بعد 
البحث  معركة  صلب  في  المرأة  فيه 

عن النموذج التنموي األفضل.
فقد كانت المرأة في مختلف مراحل 
ــتــاج حــاضــرة بكل قــوة ســـواء من  اإلن
المنخرطة  النسائية  التعاونيات  حيث 
داخل كوباك، وكذا داخل وحدات اإلنتاج 
النسوي  العنصر  على  تعتمد  الــتــي 

بالدرجة األولى.
ــارس 2018  هـــذا وقـــد كـــان يـــوم 8 مـ
ــبـــة لـــــإشـــــادة بـــالـــعـــطـــاءات  ــاسـ ــنـ مـ
الـــــمـــــتـــــواصـــــلـــــة لــــلــــمــــرأة 
داخــــــل تـــعـــاونـــيـــة كـــوبـــاك 
ســــواء كــعــضــو مــنــخــرط أو 
يجسد  مــمــا  مــســتــخــدمــات 
ــتــي  حــقــيــقــة الـــتـــضـــحـــيـــات ال
ــا الـــــمـــــرأة داخــــل  ــهـ ــوم بـ ــقــ ــ ت
تــعــاونــيــة كــوبــاك حــيــث تميز 
مجموعة  بــتــكــريــم  الــحــفــل 
التي  النسائية  من الوجوه 

بصمت مسيرة التعاونية.

اليــوم 
العالمي 
للمـــرأة
كوباك تحتفل باليوم العالمي 
للمرأة بطعم التكريم للعنصر 
النسائي داخل نسيج التعاونية

NOURRITURE POUR ANIMAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

abdolghani.ezzitouni@aldahrafagavi.com 
Abdolghani Ezzitouni.
Chief Operations Officer Aldahra Europe

Aldahra Europe est une entreprise qui se consacre à la 
transformation, la commercialisation et la vente de 
fourrages. Elle réalise son activité dans les zones irrigables 
d'Europe.

Notre activité, aussi bien dans nos propres fermes que celles que nous 
louons, est soumise à un contrôle et un suivi visant à obtenir les meilleurs 
niveaux de rendement et de qualité en termes de production tout en 
garantissant un équilibre durable des terres sur lesquelles nous travaillons.

Nous comptons sur plusieurs usines de transformation et sur des 
installations logistiques réparties sur toute l'étendue de notre rayon 
d’action. Le soin apporté à la sélection et au traitement de la matière 
première nous permet de respecter notre objectif prioritaire en garantissant 
la qualité optimale de nos produits et de nos services. Cette exigence dans 
le traitement de notre matière première, alliée à une manipulation réalisée 
dans des installations modernes, est le gage de notre réussite.

Europe

L'objectif et l'engagement assumé envers nos clients 
finals nous permettent d'atteindre l'équilibre nécessaire à 
satisfaire d'une part les agriculteurs, qui nous confient 
leur production, mais aussi la demande du marché qui 
exige des produits de plus en plus complets.

Nous transformons et commercialisons actuellement 
plus de 800 000 MT par an, globalement sur l'ensemble 
de nos produits, à savoir la luzerne -en ballots ou en 
granulés-, le maïs, la pulpe de betterave, la graine de 
coton, le foin, les « cuartas », etc.

Notre activité actuelle est le résultat d'un projet étalé 
dans le temps et fondé sur une longue trajectoire et un 
véritable engagement, qui nous permet d'offrir toutes les 
garanties et la sécurité à tous les acteurs avec qui nous 
collaborons.
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» كوباك « المشاركة بقوة في المعرض 
 2018 بمكناس  للفالحة  الدولي 

لطاملا كانت الفالحة في املغرب قطاًعا استراتيجًيا للتنمية االجتماعية 
واالقتصادية للبالد. تهدف استراتيجية التنمية الفالحية الجديدة التي 
أطلق عليها خطة املغرب األخضر والتي تم إطالقها في عام 2008 ، 

إلى جعل الفالحة املغربية أحد محركات النمو االقتصادي.
تستهدف خطة املغرب األخضر املزارع العائلية الصغيرة واملتوسطة 
باإلضافة  واسعة  مناطق  مع  الكبرى  املشاريع  أصحاب   وكــذا 

إلى تسهيل الوصول لرأس املال.

منذ إنشائها في عام 1987، قامت التعاونية الفالحية ) كوباك ( برفقة 
قيمها اآلمنة ورؤيتها الواضحة، على تأسيس تاريخها كنموذج قوي 
لخطة املغرب األخضر. بكونها تعاونية تعمل في 4 مجاالت مختلفة، 
ينشط بها 20000 منتج بما في ذلك 15000 منخرط مالك و 5000 
مجمع. توظف أكثر من 7200 موظف وتخلق ما يقرب من 72000 
فرصة عمل غير مباشر. تدمج ) كوباك ( 72 تعاونية منها 3 نسوية.

أرقام معبرة تدعم جميع خطابات نبل التعاون.

بالنسخة  العام  هــذا   )SIAM( بمكناس  للفالحة  الدولي  املعرض  يحتفل 
«:  ستعقد  الفالحية  اللوجستيك واألســواق   « له، تحت شعار  الثالثة عشرة 
حدث  وهو   ،2018 أبريل   29 و   24 بني  ما  الفترة  في  بمكناس  املناسبة  هذه 

الركائز  أحــد  يعد  ــذي  ال الفالحي  النشاط  لتعزيز  ودولـــي،  إقليمي  نفوذ   له 
االستراتيجية لالقتصاد املغربي.

للفالحة  ــدولــي  ال املــعــرض  فــي  حــاضــرة   ) كــوبــاك   ( تعاونية  ستكون  كــالــعــادة،   
الوطني والدولي،  الفالحي  القطاع  الذي أضحى موعدا ال غنى عنه في أجندة  بمكناس.  

العمل  الغذائي وخلق فرص  األمن  في  ( تساهم  كوباك   ( تعاونية  بأن  التذكير  إلى  التعبئة  هذه  تهدف   حيت 
وتوطيد أقطاب النمو اإلقليمي.

الزيارة الوزارية للتعاونية 
الفالحية الكردان بتارودانت

الفالحي،  االنتاج  مشاريع  مختلف  تتبع  إطار  في 
وفد  رفقة  البحري  والصيد  الفالحة  ــر  وزي قــام 
بإقليم  الكردان  لتعاونية  ميدانية  بزيارة  برملاني 
من  املبذولة  املجهودات  على  للوقوف  تــارودانــت 
طرف تعاونيات املنطقة والفالحني الصغار لتحديث 

شهدته  الذي  الكبير  التطور  لوحظ  حيث  القطاع. 
االقتصادي  الصعيدين  على  الحليب  جمع  وحدات 
واالجتماعي. هذا االخير الذي تمحور حول تحسني 
تأطيرهم  إغفال  دون  الصغار  الفالحني   مداخيل 

تقنيا من أجل إنتاجية أفضل.

مخطط المغرب األخضر كإستراتيجية 
رئيسية للتنمية الفالحية
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ــن صــنــعــوا مسيرة  ــذي ــشــركــاء ال ــني ال ــن ب م
»تاجر  يوجد  فــالح  ألــف   15 من  أزيــد  نجاح 
القـــرب« الذي يتربع في كل األحياء املنتشرة 
الصغار  يقصده  والـــذي  اململكة  ــوع  رب عبر 
 والــكــبــار كــل صــبــاح مــن أجــل تــنــاول حليب 

طازج بكل مواصفات »جودة«.
الشراكة من أجل النجاح التي عقدتها تعاونية 
الخريطة  طــول  على  البيع  نقط  مــع  كــوبــاك 
التي  املجهودات  تثمني  في  ساهمت  الوطنية 
إطــار  فــي  املنخرطون  املنتجون  بها  يــقــوم 
 الــتــعــاونــيــة املــنــتــشــرون فــي ســهــول ســوس 

وباقي مناطق املغرب.
الفالحني  آالف  وتضحيات  مجهودات  أمــام 
يوجد »تاجر القـــرب« الذي يشكل تلك الحلقة 
الزبناء  األخيرة بني جنود الخفاء هؤالء وبني 

إقتصادي  كشريك  رئيسيا  دورا  املغربي  البقال  يلعب 
ــد اســتــقــبــلــت تــعــاونــيــة  ــ ــي جـــد مــهــم. وق ــاع ــم ــت وإج
التجار  جمعيات  ــرب،  ــق ال سياسة  إطـــار  فــي   كــوبــاك 

باملقر الرئيســــي للتعاونية.
الــلــقــاء هــو ترسيخ الــعــالقــات بني  ــذا  ــهــدف مــن ه وال
الحليب  انــتــاج  محطات  جميع  واكــتــشــاف   الــطــرفــني 

واإلنتـــاج النباتي والحيواني.
 هذه الزيارة اختتمت بلقاء تواصلي بني املدراء التجاريني 

والبقالة من أجل شراكة مربحة ومستدامة.

شركــاء النجــاح

الصيغة األوثق
للشراكة من 
أجل النجـــــاح

يــوم البقـــــــال
المغربــــــي

تجـارة القـرب

القاء الوطنـي لجمعيــــات التجــار 
بتارودانـــــت

منتوجات  على  رضاهم  عن  يعبرون  الذين 
كوباك كل صباح في ما يشبه اختبارا للثقة 

يكون »تاجر القـــرب«  شاهدا عليه كل يوم.
هذا الدور الذي تقوم به نقطع البيع التقليدية 
التي  الكبرى  الواجهات  بــأداء  يتعزز  بــدأ 

منتوجات  من  كبيرا  حيزا  تحتل  أصبحت 
تعاونية كوباك سواء تحت العالمة التجارية 
»جيدة«  الــجــاهــزة  الــلــحــوم  أو  »جودة« 
لــهــا مــكــانــة مميزة  تــجــد  ــي اصــبــحــت  ــت  ال

بني باقي املنتوجات املنافسة.
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معرض زيوريخ لإلبتكارات
من 11 إلى 12 أبريل 2018 بمدينة زيوريخ السويسرية

معرض حالل أليمونتاريا
من 16 إلى 19 أبريل 2018  ببرشلونا، إسبانيا

الدورة 13 للمعرض الدولي للفالحة بمكناس
من 24 إلى 28 أبريل 2018 بمكناس

المعرض الدولي لألغذية بموسكو
من 17 إلى 20 شتنبر 2018 بموسكو

المعرض الدولي لألعمال الزراعية والصناعات الزراعية، التغليف والتعبئة 
من 17 إلى 20 أكتوبر 2018 بداكار، السنغال 

المعرض الدولي للتغدية SIAL بباريز
من 21 إلى 25 أكتوبر 2018 في شمال مدينة بينت باريز

معرض SIAL الشرق األوصط لألغذية بأبوظبي
من 10 إلى 12 دجنبر 2018 بأبوظبي

مواعيــــد فالحيــة

شاركونــــا هوايتكــم المفضلــــة
تدعو هيئة تحرير مجلة كوباك كافة القراء من 

مستخدمي وأعضاء التعاونية إلى مشاركتها في التعريف 
بهوياتكم الخاصة والمميزة من أجل مد جسور التواصل 

بين المجلة وقرائها لذا نهيب بكل المهتمين إرسال 
مقترحاتهم إلى البريد اإلليكتروني المرفق بهذا اإلعالن

مشاركتكــم دعم لنــــــا

o.mazouz@copag.ma  
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