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طاريف   بة إجلودة إملسجةل، وكذإ معليات مرإق  مس توايت إلأسعارو ، وإلغذإئيةتتبع وضعية متوين إلأسوإق ابملوإد إلأساس ية  إ 

، 2020 ماي 18 ل ثننيإيوم  إجامتعا لها سعارإلوزإرإتية إمللكفة ابلمتوين وإلأسعار ومعليات مرإقبة إجلودة وإلأ إللجنة عقدت  ،وإلأمثان

صالح إل دإرة رئاسة قطاع إلشؤون إلعامة وإحلاكمةب ات إلوزإرية ممثلني عن إلقطاعمبشاركة و  ،إلتابع لوزإرة الاقتصاد وإملالية وإ 

  .إمللكفة ابدلإخلية وإلفالحة وإلصيد إلبحري وإلصناعة وإلتجارة وإلطاقة وإملعادن

نتاج إحلالية وإملرتقبة،  وبعد إس تعرإض تقارير إلقطاعات إلوزإرية إملعنية، وإل حصائيات إدلقيقة إملتعلقة بزتويد إلأسوإق ووضعية إل 

بشلك جيد  ئيةوإلغذإ إس مترإر توريد إلأسوإق يف خمتلف أأقالمي وهجات إململكة بلك إملوإد إلأساس يةجسلت إللجنة إلوزإرإتية 

نتاج اكف لزتويد إلسوق إلوطنية للأشهر إلقادمة،إلطلبأأن إلعرض يغطي حيث  ،ووإفر ىل إدلينامية إملتوإصةل  ، كام أأن إل  ابلنظر إ 

نتاج وإلتوريد.   إليت تعرفها سالسل إل 

 لثس بوع إلثاإلأ  ة معمقارنوإس تقرإرإ يف بعضها إلآخر، إلأساس ية إملوإد الاس هتالكية  بعضسعار لجنة إس مترإر إخنفاض أأ ولحظت إل 

 .وكذإ مقارنة مع نفس إلفرتة من شهر رمضان من إلس نة إملاضية من هذإ إلشهر إلفضيل

قلميية وإحملليةإخملتلطة  إللجن وإصلتفقد  ،إلغذإئية وجودة إملوإدمرإقبة إلأسعار  وعىل مس توى جودة إملوإد لأسعار و إ ملرإقبة إل 

نتاج حمال 34.700 أأكرث من  حيث متت مرإقبة رمضان،من شهر  إلسالفةم ايإلأ خالل أأدإء هماهما ، إلغذإئية للبيع وللتخزين و  لال 

عدم  هتم 511مهنا  ،وجودة إملوإد إلغذإئية يف جمال إلأسعار خمالفة 661 خاللها، مبختلف أأقالمي إململكة، وجسلت تقس يطل ابابمجلةل و

شهار إلأ  خمالفة  15و ،خمالفة متثلت يف عدم إحرتإم معايري إجلودة وإلنظافة 48وخمالفة متعلقة بعدم إل دلء ابلفاتورة،   83 ،مثانإ 

  ية ضد إخملالفني.إل جرإءإت إلقانون وقد مت إختاذ اكفة  خمالفات أأخرى، عنفضال  خاصة ابلزايدة إلغري إملرشوعة يف إلأسعار إملقننة،

تالف ما حبجز  انمنذ بدإية رمض ، فقد قامت إللجن إخملتلطةوإملنتجات إخملزنة إو إملعروضة للبيعجودة إملوإد  مرإقبة فامي خيصو  وإ 

طنا من  9,7 اسا،أأس ،طابقة للمعايري إملعمول اها. وششمل هذ  إليمياتإملري غصاحلة لالس هتالك أأو إلغري من إملوإد  طنا 59يفوق 

طنا من إلعسل وإملس تحرضإت إملَسكََّرة،  7,9وأأكرث من أأطنان من إحلليب ومش تقاته،  9,4و، ومس تحرضإهتا وإلأسامكإللحوم 

طنا من إلسكر وإلقهوة وإلشاي،  4,3وإلعصائر، ومن إملرشوابت  نطناإ 5,8 يفوقوما  طنا من إخملبوزإت وإحللوايت، 5,9و

ضافة إىل  طنا من إدلقيق ومش تقات إحلبوب 3,5و  .أأطنان من إلمتور وإلفوإكه إجلافة 3,1إ 

 

 

 
 

  


