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 مبشاركة اجامتعا 2020ابريل  20يوم االثنني  عقدت اللجنة الوزاراتية امللكفة ابلمتوين والاسعار ومعليات مراقبة اجلودة والاسعار

الطاقة و حري الفالحة والصيد البو  ادلاخلية اتوزار للك من ركزيني ومديرين مومديري بعض املؤسسات العمومية الكتاب العامني  

صالح االإدارةالتابع لوزارة  قطاع الشؤون العامة واحلاكمةالصناعة والتجارة وكذا و واملعادن   أ شغال تصصخو  ،الاقتصاد واملالية واإ

  الطوار  الصحيةمنذ دخول بالدان يف حاةلالاجامتع للوقوف عىل حصيةل معل القطاعات املعنية بوضعية المتوين والاسعار واملراقبة 

ال كرث  تاخصوصا فامي خيص توفري املواد واملنتج ،للوقوف عىل االإجراءات اليت مت اعامتدها اس تعدادا لشهر رمضان الكرميوكذا 

 .الشهر الفضيلا خالل هذا س هتالكيا

ال سواق مزودة  نأ  عىل اكدت مجيع ال طراف هكذا واخذا بعني الاعتبار التقارير املتوفرة دلى مجيع القطاعات احلكومية، فقد 

ميكن من س  ا م خالل شهر رمضان الابرك وال شهر القادمة احلاجيات املرتقبةالعرض يفوق و  ،نتوجاتبشلك عادي بلك املواد وامل 

 يف لك السلع واملنتجات.تغطية احلاجيات 

ذاالشأ ن  كلوكذ ،ال سابيع السابقة معمقارنة  مس تقرة أ سعار جل املواد أ ن ت اللجنةجسلكام   الفرتة من  متت مقارنهتا مع نفس اإ

 الس نة املاضية.

و يف السوق اتواصل مجيع املصاحل املعنية هماهما، سواء عند الاس ترياد  الغذائية، وجودة املوادأ ما عىل مس توى مراقبة ال سعار 

قلميية واحمللية قد مهت تدخالت اللجنو ادلاخلية.  فاحت الرتة املمتدة من الفخالل  جودة املواد الغذائية ال سعار و  اخملتلطة ملراقبة االإ

ىل  واليت أ فضت مس تودعات التخزين،تقس يط و ل للبيع ابمجلةل ول  حمال 25000يقارب ما مراقبة  ابريلشهر من  19اىل غاية  اإ

خمالفة متعلقة بعدم  54خمالفة هتم عدم اشهار الامثان،  274 مهنا، وجودة املواد الغذائية خمالفة يف جمال ال سعار 370تسجيل 

خمالفة متثلت يف عدم احرتام معايري اجلودة  6خمالفة خاصة ابلزايدة الغري املرشوعة يف ال سعار املقننة،  23 الادالء ابلفاتورة،

  وقد مت اختاذ اكفة االإجراءات القانونية ضد اخملالفني. ،تنوعةم  اتخمالف 13فضال عن والنظافة، 

تالف جز حب يف نفس الفرتة ، فقد قامت اللجن اخملتلطةواملنتجات اخملزنة او املعروضة للبيعفامي خيص جودة املواد و   164ما يفوق واإ

  .أ و غري املطابقة للمعايري املعمول هبا صاحلة لالس هتالكالغري من املواد  اطن

 س توىم تابعة تطور حاةل ال سواق ووضعية المتوين و مل   عادهتا قبل وخالل شهر رمضان،كام معلها،لجنة الوزاراتية وس تواصل ال 

 واملضاربة والتالع  يف ال سعار.واةهة اكفة أ سالي  الغ  والاحتاكر ملوحصيةل تدخالت جلن املراقبة  ال سعار

 

 

 


