
قراءة في األحداث األخیرة المتعلقة بمادة الحلیب

الحكومةتخطئأخرىومرة.2023لسنةالمالیةقانونفيوردماضوءعلىللنقاشالحلیبقضیةجدیدمنتعود
حلوالوتقدمسابقاعنھاتحدثناوالتيالحلیبقطاعفيوالھیكلیةالعمیقةاإلشكالیاتمعالجةفيالصوابوتجانبالھدف

ترقیعیة لمشاكل كبرى ال ینفع معھا إال المعالجات الجذریة.

الغذائيواألمنالغذائیةالسیادةیخصمافيالمستویاتمختلفعلىالسلطاتمنالصادرةالرنانةالشعاراتلكلوخالفا
وتطلقللخارجبالدناتبعیةیعززبقرارالیومالحكومةبناتأتياألساسیة،الموادمختلفمنالذاتياالكتفاءوتحقیق

یطلقماأوالمصنعینوالریعیینفلكفيتدورالحكومةقراراتكلالفالحي.االنتاجمنظوماتتجاهأخرىرصاصة
علفاالفالحمنوجعلتاالعالفتجارعلىادواتمنیدھافيمابكلالحكومةتتجرأفلمالوطني""مالالرأسعلیھ

لنفساطالقھوالحلیبمصانعألحدالسلطةرأسزیارةوبعدتجاوزاتھم.عنالطرفغضتوالمتواصللجشعھم
داللةھذهولجراحھمتواصالتعمیقابالتاليوالصوجافیتورةفيبزیادةالفالحكوفئالشعبویةالرنانةالشعاراتأسطوانة

على أن القطاع اخر اھتمامات رأس السلطة.
فيوالترفیعالنزیفووقفبالقطاعللنھوضالجمھوریةورئیسالفالحةوزیربھاوعدالتيللقراراتطویلانتظاروبعد
المنظومةتفضلوالتيالسھلةالحلولنحوالتوجھالحكومةخیرتبعد،فیماسعرهتحریرواولىكمرحلةالحلیبسعر

محدودعددنفوذتعززوالتيالحبوب)منظومةفياتباعھتمالذيالتمشي(نفسالمحلیةالمنظومةحسابعلىاألجنبیة
وذلكالصعبةالعملةمنالضئیلالمخزونحسابوعلىالفالحینمناآلالفمئاتحسابعلىالمحلیینالمصنعینمن

من خالل تسھیل تورید مسحوق الحلیب.

إلغاءعلىالقانونمن21الفصلنصإذ،الحلیببمادةالسوقتزویدبدعمتعلقتإجراءات2023المالیةقانونتضمن
علىالموظفالمعلومإلغاءوعلىالمستوردالحلیبمسحوقمعلومبتوظیفالمتعلق1991لسنة1391األمرأحكام
.1993لسنة2115األمرفيعلیھوالمنصوص)04051019009الدیوانیةالتعریفةبرقمالمدرجة(المدرجةالزبدة

تذكیر بمقتضیات اإلطار التشریعي قبل دخول اإلجراء الجدید حیز التنفیذ  (أنظر الملحق):

فيوذلكوالصناعةالتجارةوزارتيعنصادرمسبقلترخیصالمجففالحلیبوكذلكالزبدةاستیرادنشاطیخضع
الحلیب.لمسحوقبالنسبةطن2000وللزبدةبالنسبةطن1400بتقدرجملیةحصةحدود

التعریفيوالمعلومالواحدللطندینار680بوالمقدرالحلیبمسحوقاستیرادعلىالمسلطالتعریفيالمعلومإلغاءتم
الواحد.للطندینار350بوالمقدرالزبدةإستیرادعلىالمسلط

منظومةبھاتمرالتياألزمةحدةمنستخففوالزبدةالحلیبمسحوقعلىالموظفةالمعالیمحذفأنالحكومةتعتبر
سیحثاإلجراءھذاأنالمعنیةالوزاراتمصالحقدرتالطازج،بالحلیبالسوقلتزویدالحادالتراجعفأماماأللبان.
قدرالطازجالحلیبوتوجیھالحلیبمشتقاتلصنعاإلجراءبھذاالمشمولةالموادإستعمالعلىالتعویلعلىالمصنع

اإلمكان لصنع الحلیب المعقم (لتفادي فقدنھا من السوق).

الوطنیةالغرفةرئیسونائبفیتاليمجمعرئیسعلقاألطارھذاففيالصناعیین.استحساناإلجراءاتھذهوالقت
إیجابیةإجراءاتواعتبرھا2023مالیةقانونفيعلیھاالمنصوصاإلجراءاتعلىخاصةإذاعةعلىالحلیبلصناعة

جاء بطلب من الغرفة الوطنیة لصناعة الحلیب و یھدف إلى:ذكر كذلك أن ھذا اإلجراءكمافي صالح القطاع والمستھلك.

لھذهملحةحاجةفيالسوقانبماالشراب،لحلیبتوجیھھبنیةوذلكمحلیاًالمنتوجالحلیبعلىالمحافظة)1(
المادة

كلفةعلىسیؤثرأخرى)منتوجاتصناعةفي(متداخلةوالزبدةالحلیبمسحوقعلىاالداءاتفيالتخفیض)2(
اإلنتاج وبالتالي على السعر النھائي للمنتوج.



القطاع،یعرفھاالتيلالزمةحالاعتبارهیمكناللكنالمشكلمنسیخففاإلجراءھذاأنالغرفةرئیسنائبذكركما
وأن الحل یكمن في العودة لطلب المھنیین والمتمثل في الزیادة في سعر الحلیب على مستوى اإلنتاج إلنصاف الفالح.

منالمستفیدینالصناعیینربحھامشفيترفیعفقطعنھسینجرالمنتوجكلفةوفياألداءفيالتخفیضالواقع،في
تراخیص التورید.

توقعات تأثیر ھذه اإلجراءات على قطاع الحلیب:

الحلیبلقطاعوالھیكلیةالعمیقةلألزمةحالًیعتبرالالحلیبومسحوقالزبدةمادةعلىالدیوانیةالمعالیمإلغاءقرارإن
طن2000بوالمقدرةالمستوردالحلیبلمسحوقالسنویةالحصةأنحیثالسوق،فيالحلیبعلىالطلبمنیقللولن
لترملیون1.4یومیاًالمجمعةالحلیبكمیةتقدرالمقابلفيالسوق،تعدیلأولتغیرتكفيلنلتر)ملیون20یقارب(ما

لتر.ألف400بیوميعجزأيلتر،ملیون1،8تقدربالیومیةوالحاجیات

الثمن.باھظةستكونالمشتقةوالمنتجاتالحلیبإنتاجتكلفةفإن،الحصةھذهفيالترفیعفيرغبةھناككانتلووحتى
مسحوقمنالواحدطنسعرفإن،خاصةإذاعةعلىالموضوععلىتعلیقھفيالمصّنعینأحدبھصرحماعكسفعلى

عامدوالر3300  ب(مقارنة2022عامدوالر4800معدلالطنسعربلغفقدعام.منأكثرمنذیتزایدالحلیب
).2016عامدوالر2200و2021

نتیجةاإلنتاجفينقصفيوالمتمثلةاإلنتاج)مستوى(علىالقطاعفياألساسیةالمشكلةاإلجراءھذاكذلكیحلولن
جزءاضطرأنإلىباستمرار،اإلنتاجتكلفةارتفاعمنالمتأتیةالخسارةلسنواتالمربي،تحملالحیوانیة.الثروةفقدان
النقصومازالالنشاط.عنالتوقفإلىالماضیةالقلیلةاألشھرفيوخاصةالفارطةالسنواتفياألبقارمربيمنكبیر
إلىأدىممامجاورةدولأسواقفيببیعھاأوالمسالخفيالماشیةمنبالتخلصاألبقارمربيیقومحیثیتفاقماإلنتاجفي

اتخاذیتملمإذاالزیادةفياألرقامھذهوستستمرالماضیین،العامینخاللالمؤصلةاألبقارمن%30منأكثرخسارة
اإلجراءات الصحیحة في الوقت المناسب.

الحلیبمادةفغیاببالحلیب.السوقتزویدعلىفقطمشاكلنااقتصرتإذاناجعاً،اإلجراءھذایكونأنالممكنمنكان
حالیاً من األسواق مرتبطة أساسا وكما وقع ذكره باالنخفاض الرھیب في الكمیات المنتجة.

لن یغیر ھذا اإلجراء شیئاً في األزمة التي یشھدھا القطاع كما لن یغیر مصنعي الحلیب والمواد المحولة منھ شیئاً في
تركیبة المواد المسوقة، فال یمكن التعویل على مسحوق الحلیب لصناعة یاغورت ذو جودة محترمة ومطابقة للمعاییر

العالمیة، و سیكون ھذا اإلجراء بمثابة ھدیة من الدولة لبعض المصنعین الحاصلین على ترخیص لتورید مسحوق الحلیب
والزبدة بما أنھا كانت عاجزة على تسدید المستحقات المتأتیة من الدعم. الشيء الوحید الذي سیتغیر ، كما ذكرنا، ھو

ھامش ربح المنتج، الذي سیرتفع بفضل ھذا اإلجراء.

مرة أخرى تبین الحكومة أن الفالحین لیسوا جزًءا من حساباتھا أو أولویاتھا.

—



ملحق

؟2115األمرینصماذاوعلى1391األمربمقتضیاتتذكیر

المستوردالحلیبمسحوقمعلومبتوظیفالمتعلق 1991سبتمبر23فيالمؤرخ 1991لسنة1391األمرتنقیحتم
والذيالمستوردالحلیبمسحوقعلىالمعلوماألصليالنصضبط.2009وفي2002في,1993فيمناسبات:3في

الدھنالمنزوعالمسحوقمنالواحدللكغملیم735وبالواحدالكغملیم368بالدھنیةالمادةمن%26علىیحتوي
680بیقدر%)0و%26(المستوردالحلیبمسحوقعلىمعلومتوظیففقد،2009و2002تنقیحفي%).أما0(

دینار للطن. لذلك  إلغاء العمل بأحكام ھذا النص یعني رفع المعلوم الدیواني على استیراد مسحوق الحلیب.

والزیتالزبدةتوریدعندمعلومبتوظیفالمتعلق1993أكتوبر25في المؤرخ 1993لسنة2115باألمریتعلقفیما
لفائدةاألصليالنصأحدثأنبعد)2005سنةفي2931(أمر2005فيوحیدةمناسبةفينقحالحامض،فقد

الفصلفيالنصھذاتنقیحأدىالزبدة.توریدعنداستدراجھیقعالواحدللكغملیم350معلومللتعویضالعامالصندوق
علىالمستوجب1993لسنة2115األمربمقتضىالمحدثبالمعلومالعملإیقافإلى2005لسنة2931األمرمن6

لوزارةالمعنیةالمصالحقبلمنلھمالمرخصاألشخاصطرفمنوالموردة040510190بالرقمالمدرجةالزبدة
إلغاءیعنيالنصھذابأحكامالعملفإلغاءطن.1400بتقدرجملیةحصةحدودفيوذلكالتقلیدیة والصناعاتالتجارة

وجود الحصة وال یعني إلغاء العمل بالترخیص اإلداري.

تذكیر بصیغ تورید مادة الزبدة ومسحوق الحلیب: وجود ترخیص+حصة سنویة

التجارة.وزارةمصالحقبلمنترخیصإلىالزبدةتوریدنشاطخضوع2005لسنة2931األمرذكر
منحوإجراءاتبطرقالمتعلق2015دیسمبر29فيالمؤرخ2015لسنة2605عددالحكومياألمرونص

مسحوقاستیرادطن2000قدرھاسنویةحصةوجودعلى2016مالیةبقانونعلیھاالمنصوصالجبائیةاالمتیازات
المكلفةالوزارة نم مسبقترخیصإلىالنشاطھذاخضوعشرطوعلى040221التعریفيبالرقمالمدرجالحلیب

بالرقمالمدرجالطازجالحلیبإلستیرادلترملیون10بتقدرسنویةحصةوجودعلىالنصنفسنصكمابالصناعة.
وزارةاستشارة(بعدالتجارةوزارةمنترخیصعلىالحصولالنشاطھذاممارسةفيللراغبتسند.04.01التعریفي

الصناعة).


