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واقع قطاع االلبان في سورية واالنتاج  
العالمي والعربي والمحلي للحليب

محمد نيوف. م. د

محمد نيوف. م.د

الواقع العالمي

  يحتل انتاج الحليب وصناعة األلبان مكانة مهمة من بين المنتجات
الغذائية وخاصة في الدول المتقدمة صناعيًا

 تزايد معدل استهالك الفرد من الحليب ومشتقاته مع ارتفاع مستوى
آغ سنويًا فرنسا ،  400> (معيشة الفرد في الدول المتقدمة 

)نمارك، هولندااد
 سنة/ آغ  50معدل االستهالك لدول الشرق األوسط حوالي
 من مجموع الدخل الزراعي  في آل من % 25الحليب ومشتقاته

USA  وUK و سويسرا.
 من  % 30الحليب ومشتقاته غذاء أساسي إذ يؤمن حوالي

.من الكالسيوم% 80احتياجات االنسان من الدسم والبروتينات و
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احصائيات

 مليون طن 700االنتاج العالمي من الحليب حوالي

حليب بقري
85%

حليب جاموس
11%

حليب ماعز
2%

حليب أغنام
2%

محمد نيوف. م.د

تقرير مشترك للمنظمة األوربية للتعاون والتنمية 
ومنظمة التجارة العالمية

 دولة أآبر منتج للحليب ومشتقاته   28يعتبر حاليًا التكتل األوربي الذي يضم
مليون طن155حوالي  2014بلغ انتاجه حتى نهاية : في العالم

 مليون طن 135الهند في المرتبة الثانية
 مليون طن 90الواليات المتحدة بالمرتبة الثالثة
 مليون طن 38الصين رابعًا
 مليون طن 38باآستان خامسًا
 آشف التقرير المشترك أن:
يب في العالم خالل العشر سنوات المقبلة  لالهند ستصبح أآبر منتج للح

لالتحاد  مليون طن  162مقابل مليون طن  205بحجم انتاج مقداره  2024
األوربي

 مليون طن لكل  2سيرتفع االنتاج لكل من الواليات المتحدة والصين بمقدار
.مليون طن للباآستان 1منها، و 
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التقرير المشترك للمنظمة األوربية للتعاون والتنمية  
2024 - 2014ومنظمة التجارة العالمية 

  مليون طن حتى  180توقع زيادة انتاج الحليب في العالم حوالي
.منها ستأتي من الدول النامية% 78، 2024

 سنويًا بسبب % 0.5سيتباطأ نمو انتاج أوربا من الحليب بنسبة
تباطؤ نمو الطلب الداخلي، وارتفاع تكلفة االنتاج، مما سيؤدي  

النخفاض التصدير
 2.1يتوقع زيادة انتاج الزبدة في العالم بنسبة سنوية مقدارها  %

%  2.2والحليب المجفف بنسبة % 1.9بنسبة  المقشودوالحليب 
%.1.6، والجبن بصورة أبطأ 

  يستهلك الفرد من الجبن بمقدار أآثر عشرات مرات من استهالك
الفرد في الدول النامية
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انتاج الحليب العالمي المستخدم للمنتجات نسب 
اللبنية
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انتاج الحليب في الوطن العربي

  يزخر الوطن العربي بأعداد ضخمة من األبقار واألغنام
والماعز واالبل 

 منتجات األلبان تحتل قائمة االستيراد الغذائي في  : مع ذلك
. الوطن العربي

السبب هو معاناة هذا القطاع للعديد من المشاآل االنتاجية  و
:والتصنيعية والتسويقية وخاصة لدى صغار المنتجين

انخفاض معدالت انتاج الحليب
تخلف قطاع التصنيع والنظم التسويقية
 ارتفاع الفقد والتالف
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انتاج الحليب في الوطن العربي

عدد االبقار في هولندا
مليون رأس  3.75 

عدد األبقار في السودان
مليون رأس 30 

هولندا تصدر الحليب ومشتقاته إلى آافة بلدان العالم
السودان تستورد الحليب ومشتقاته
ما السبب؟؟؟؟
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أهمية قطاع األلبان

الحليب ومنتجاته مصدر أساسي للغذاء في الوطن العربي:
احتوائه على المكونات األساسية
من أرخص أنواع البروتين الحيواني
 الوطن  للصناعات  التحويلية ذات الصلة في أساسي مصدر الحليب

وإلعاشة قطاع آبير من الفالحين العربي
 من القوى العاملة % 28يوفر قطاع األلبان فرص عمل ألآثر من
 هناك فرصة مستقبلية آبيرة لتنمية قطاع األلبان في الوطن العربي

امكانية خلق فائض في االنتاج> ==
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احصائيات عربية

  األبقار هي المصدر الرئيس إلنتاج الحليب ومشتقاته في الوطن
العربي

 حسب % (50ارتفع االنتاج في السنوات الخمس األخيرة بنسبة
).احصائيات المنظمة العربية للتنمية

مليون   6.9مليون طن إلى  3.4ارتفع انتاج األلبان من : السودان
.طن

مليون طن 3.8مليون طن إلى حوالي  2.2ارتفع من : مصر
مليون طن 1.7مليون طن إلى حوالي  1.4ارتفع من : سوريا.
مليون طن 1.6مليون طن إلى حوالي  1.2ارتفع من : الجزائر.
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احصائيات عربية

 ،واآب زيادة االنتاج زيادة في االستهالك في غالبية الدول العربية
مليون طن 35.3مليون طن إلى  28.3من 

 مليون طن 2.1مليون طن إلى  1.8ارتفع االستهالك من
 نسبة االآتفاء الذاتي من األلبان ومشتقاتها في الوطن العربي

%.75-71تراوحت بين 
يتم تعويض النقص باستيراد األلبان المجففة
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انتاج الحليب في سوريا

 من اجمالي نصيب الفرد من البروتين  % 50يوفر قطاع األلبان حوالي
.اليوم/ غ 22.8المقدر بحوالي 

 من القوى العاملة في القطر% 28يوفر فرص عمل ألآثر من
 مليار ليرة   125اسهام الثروة الحيوانية في الناتج الزراعي نحو

.سورية
 مليار ليرة   42.5منها، بما يقدر % 30اسهامات قطاع األلبان نحو

.سورية
 مليون طن 1.8مليون طن إلى  1.58زاد انتاج الحليب من
34- 45  %من هذا الحليب يستهلك بصورة طازجة.
 ألف طن 680ألف طن إلى  535زادت آمية االستهالك من
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الحيوانات المنتجة للحليب في سوريا

 يعتمد انتاج الحليب على األبقار واألغنام والماعز ، ويسهم
.الجاموس بقدر ضئيل

 مليون رأس  12.4مليون رأس، واألغنام  0.84يبلغ عدد األبقار
.مليون رأس من الماعز 0.8و

آمية الحليب الناتج 
)ألف طن(

عدد األبقار الحلوب  
)ألف رأس(

عدد األبقار االجمالي  
)ألف رأس(

السنة

1915 597 773 2000
1706 630 821 2007
1609 607 781 2008
1600 605 822 2009
1453 518 750 2010
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تغير عدد الحيوانات الحلوب وانتاجها السنوي من الحليب

الجاموس الماعز األغنام السنة

آمية 
الحليب  

)ألف طن(

ألف (العدد 
)رأس

آمية 
الحليب  

)ألف طن(

ألف (العدد 
)رأس

آمية 
الحليب  

)ألف طن(

ألف (العدد 
)رأس

4 5 91 1420 824 02136 2006

3 6 97 1561 874 22665 2007

3 6 99 1579 723 19237 2008

6 6 97 1508 706 18336 2009

6 7 137 2057 643 15511 2010
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مصادر انتاج الحليب

 لتر من الحليب منذ والدته وحتى نموه 100يحتاج العجل الصغير لحوالي
 لتر   6000أدى التناسل االنتقائي إلعطاء أبقار حلوبة تنتج وسطيًا أآثر من

.لتر أو أآثر 14000في الموسم الواحد وبعض األبقار يصل انتاجها إلى 
 مليار رأس 1عدد األغنام في العالم يتجاوز
 آغ  هناك بعض األنسال المخصصة   100تنتج األغنام وسطيًا لكل ارضاع

.آغ 200–150لنتاج اللحوم والصوف تصل إلى 
 آغ آالعواس والفريزيان الشرقي 600–500هناك أنسال يمكن أن تنتج.
8-10 نعاج تعادل بقرة واحدة
آغ لكل فترة رضاعة ، وتتراوح فترة   900-400يمكن أن تنتج : الماعز

.يوم 300–200االرضاع بين 
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حليب النوق

معضمهامليون طن من الحليب  يستهلك  3.17 بانتاجتسهم : االبل 
طازجًا

 17تبلغ نسبتها من اجمالي الحليب المنتج في الدول العربية%
 شهر  18-9تمتاز االبل بطول فترة االدرار بين
 لتر في الموسم 3600 -800مردود الحليب حوالي.
 12لتر في التربية التقليدية، و 6-2يبلغ انتاج الناقة اليومي بين-

.في التربية المكثفة 20


