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 جرس انذار ٌدّقه مرّبو األبقار الحلوب ومراكز التجمٌع ووحدات التصنٌع

 كيف ننقذ منظومة األلبان من االنهيار؟

حّذر مرّبو األبقار الحلوب ومجّمعوا الحلٌب ومصّنعوه من مخاطر انهٌار مجمل حلقات منظومة األلبان 

ودعا كل من االتحاد . بسبب ارتفاع التكالٌف، انتاجا وتجمٌعا وتصنٌعا، دون مراجعة دنٌا لألسعار

التونسً للفالحة والصٌد البحري واالتحاد التونسً للصناعة والتجارة والصناعات التقلٌدٌة السلط 

العمومٌة لالنكباب الفوري على هذا الملف الحارق وفتح حوار مسؤول التخاذ االجراءات العاجلة 

 .الضرورٌة

كما أشارت المنظمتان إلى ظاهرة تهرٌب قطعان البقر الحلوب عبر الحدود بأعداد هاّمة وما ٌنجّر عنها 

 .من انعكاسات، داعٌة السلط الفالحٌة واألمنٌة للتصدي لها

ونّبهت المنظمتان إلى أن تفاقم خسائر مرّبً األبقار الحلوب وكذلك مراكز تجمٌع الحلٌب وصناعات 

تحوٌله من شأنه أن ٌكبلهم جمٌعا بالدٌون المثقلة، وٌهدد كٌانهم، وٌجبرهم على االنقطاع عن اإلنتاج 

والتجمٌع والتصنٌع، بما قد ٌجّر عنه من حرمان المستهلك من مادة ضرورٌة وخطر على األمن الغذائً 

 .واالقتصاد الوطنً

وتكمن االشكالٌة المحدقة بمنظومة األلبان فً تجمٌد األسعار دون األخذ بعٌن االعتبار ارتفاع التكلفة 

بسبب غالء ثمن األبقار الحلوب واألعالف والرعاٌة الصحٌة الحٌوانٌة والمحروقات واألجور وغٌرها 

وانزالق الدٌنار بالنسبة لألعالف واألدوٌة والعلب المستوردة وٌعتبر سعر بٌع اللتر الواحد من الحلٌب 

 د فً 1,5إذ ٌبلغ .  دٌنار فً تونس، السعر األدنى فً كامل المنطقة 1,120المعّقم، والمحدد حالٌا بمبلغ

 . د فً مصر1,8 د فً المغرب و1,9لٌبٌا و

وحرصا على مراعاة الطاقة الشرائٌة للمستهلك من جهة، وعدم اثقال كاهل صندوق التعوٌض من جهة 

أخرى، وأمام واجب االنقاذ العاجل لمنظومة األلبان وحماٌتها من االندثار، دعت المنظمتان إلى مراجعة 

أسعار التجمٌع ووحدات التصنٌع وذلك فً الوقت الذي تؤكد فٌه كل الدراسات إلى أّن الخسارة ال تقّل 

ٌّم لمراكز تجمٌع الحلٌب و55 ملٌم للمربً و200عن  ٌّم للمصّنع100 مل  .  مل



وعبرت المنظمتان عن أملهما فً أن تتحرك الحكومة بكل سرعة وحرص لتطوٌق هذه األزمة الخانقة 

 .    بما ٌنقذ القطاع وال ٌتسبب فً إٌقاف العمل بمراكز التجمٌع ووحدات التصنٌع

 الذٌن ال (82.8%) ألف مربً، أغلبهم من صغار المربٌن 112وتتوفر منظومة األلبان على ما ٌزٌد عن 

ٌملكون اال بٌن بقرة واحدة وخمس ابقار، وٌمثل عملهم حوالً نصف جملة أٌام العمل الفالحً وٌحّقق 

 وحدة 45وٌتم التصنٌع من خالل .  من قٌمة الصناعات الغذائٌة% 7 من قٌمة االنتاج الفالحً و% 11

 وحدات إلنتاج الٌاغورت 8 ملٌون لتر فً الٌوم و4.2 وحدة لتصنٌع الحلٌب بطاقة 11مختلفة منها 

 . وحدة لألجبان25ووحدتٌن لتجفٌف الحلٌب و

 ملٌون لتر منها 995 ملٌون لتر فً السنة ٌتّم تصنٌع ما ال ٌقل عن 1.413وٌبلغ مجمل االنتاج ما ٌفوق 

 لتر 110 إلى 1994 لتر للشخص الواحد فً سنة 83وقد ارتفع معّدل استهالك الحلٌب السنوي من 

 .للشخص الواحد لترا 250بلغ ذي يبقى غٌر كاف مقارنة بالمعدل األوروبً اليو  2017للشخص سنة 

وتبرز كل هذه المؤشرات األهمٌة الحٌوٌة لمنظومة األلبان على شّتى األصعدة وخاصة باعتبارها مورد 

رزق أساسً لمئات اآلالف من المربٌن وسائر العاملٌن فً القطاع والتوزٌع، ومساهمتها الرئٌسٌة فً 

 .تغذٌة األطفال والمرضى والمسّنٌن وكافة المستهلكٌن، ضمن مكّونات األمن الغذائً

 

 لالتصال

 ٌّة لصناعة الحلٌب، الهاتف   300 107 98 أبوبكر المهري، رئٌس الغرفة الوطن

  ٌّة لمراكز تجمٌع الحلٌب، الهاتف  935 344 98حمدة العٌفً، رئٌس الغرفة الوطن

  323 190 21شكري الرزقً، االتحاد التونسً للفالحة والصٌد البحري، الهاتف 

 

 

 

 

 



 ممؤساث  ححاائت حىل مىظىمت الالبان

 

 (مً املسبين% 30 ألف مسبي ما يمثل 112 )جثبئت املسبين بمىاظق ا إلهتاج •

  مً أيام العمل في القعاع الفالحي % 40 •

  مً قئمت إلاهتاج الفالحي  %11 •

 مً قئمت إلاهتاج الحئىاوي %25  •

  مً قئمت الحىاعاث الغراائت %7 •

 الئىم/ملئىن لتر 4.2 وحدة لتحيئع حلئب الشساب بعاقت    11 •

 الئىم/ألف لتر 750  وحداث إلهتاج الئاغىزث بعاقت 8   •

 الئىم/ألف لتر 220 وحدجين لتجفئف الحلئب بعاقت •

 الئىم/ألف لتر 450 وحدة لحىع ألاجبان بعاقت يىمئت 25   •

 وحداث جقلئديت للمشتقاث •

 ازجفاع طعس الكلفت باليظبت للمسّبي

 %وظبت الصيادة  الفازر  2018بدايت  2017بدايت  عىاصس الكلفت

العلف املسلب عىد املسبي 

 (ظً/د)

740 800 60 8% 

 %21 2 11.5 9.5 (بالت/د)القسط 

 %42 2,5 8.5 6 (بالت/د)التبن 

 %3 200 6000 5800 (زأض/د)ألازاخي 

 %12 0,14 1.280 1.140 (لتر/د)املاشوط 

 %25 5 25 20 (طاعت/د)الحسث 

 %40 10 35 25 (طاعت/د)البرز 

 %18 3 20 17 (الئىم/د)الئد العاملت 

  %20+   ألادويت البئعسيت



 

 مسبي ألابقاز حظب الىحداث ألاهثىيت  جدول جىشيع

 عدد الىحداث ألاهثىيت عدد املسبين  (%)  (%)

 

98.5 

 

 5 الى 1من  92843 82.8

 10 الى 6من  12267 10.9

 20 الى 11من  5374 4.8

 

1.5 

 50 الى 21من  1473 1.3

 100 الى 51من  131 0.1

 100أكثر من  73 0.1

 املجمىع 112161 100 100

(.2005 – 2004استقصاء )  

 

جــــــــدول اطتهالك الحلئب واملشتقاث ببعض البلدان  
 

 الاطتهالك الجملي للحلئب البلـــــدان

 (ساكن/السنة/لتر)

 وظبت املشتقاث وظبت حلئب الشساب

  140زوطــئا 

20 – 30 % 

 

 232.5الاجحاد ألاوزوبي  % 80 – 70

 241 اطترالئا

 203لىــــدا 

 232.7أمسيــكا 

 % 30 – 20 % 80 – 70 110جىهـــــع 

 (CLAL.IT, 2017 ; INS, 2016) 
 

 



 

(لتر/ث.د)جدول مقازهت أطعاز الحلئب املحىع على مظتىي الاطتهالك ببعض البلدان   

وظبت طعس لتر الحلئب  (دث) لتر حلئب 1طعس  (ث.د)معدل ألاجس الئىمي  البلد

 مً ألاجس الئىمي

 % 5.16 1.120 21.700 جىوع

 % 13.72 3.870 28.190 مىزيتاهئا

 %5.12 1.890 36.870 املغسب

 %13.15 1.770 13.460 محس

 %11.62 2.460 21.170 اجئىبئا

 %7.11 1.590 22.360 زواهدا

 %22.83 5.220 22.860 الكامسون

 %9.08 2.250 24.780 السأض ألاخضس

 %9.63 2.070 21.490 البالظتان

 14.91% 3.840 25.740 الفئلئبين

 %8.72 1.620 18.560 أولساهئا

 

 

 

 

 

 

 



2017 هتاج مىظىمت ألالبان طىت   

 
 اإلنتاج

 %(100) مليون لتر 1413  

 

  البيعاالستهالك الذاتي و

 مليون لتر 418 المباشر 

(29.6)% 

  الكبرىالضيعات

%(9.2) مليون لتر 130  ML 

  نقلهالتجميع عبر الشبكة الوطنية لمراكز تجميع الحليب الطازج و

 التصنيع 

القطاع 

 lالموازي

  م ل250

أخرىمشتقات   

  م ل49 % 5

49 

49 

 الحليب المجفف

  م ل14 1.4%

49 

49 

 االجبان

  م ل145 14.6%

49 

49 

 الياغورت

  م ل168 16.9%

 الحليب

  م ل196 62.2%

49 

49 

 االستهالك


