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حتت رئاسة قطاع ، 2020 ماي 14امخليس يوم  سعارالوزاراتية امللكفة ابلمتوين والأسعار ومعليات مراقبة اجلودة والأ عقدت اللجنة 

صالح الإدارة الشؤون العامة واحلاكمة ادلاللية مبشاركة ممثلني عن القطاعات الوزارية امللكفة ابو  ،التابع لوزارة الاقتصاد واملالية واإ

 .راقبةسعار واملوضعية المتوين والأ للوقوف عىل  وذكل ،والفالحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة واملعادن

، وأأن ساس يةاملواد الالك التتبع اليويم من طرف مصاحل القطاعات املعنية، ان الأسواق مزودة بشلك جيد بويتبني، من لالل 

 حسب نوعية السلع. أأشهرالعرض يغطي احلاجيات من لك املواد واملنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أأسابيع او عدة 

وكذا مقارنة  فضيلمن هذا الشهر ال  س بوع الثاينالأ  مقارنة مع أأو الاس تقرار رتاجعال الأساس ية يفاملواد الاس هتالكية اسعار  تس مترو 

 يف مس توايت الامثان. اخنفاضاجسلت منتجات كثرية  حيث، مع نفس الفرتة من شهر رمضان من الس نة املاضية

قلميية اخملتلطة  تدلالت اللجن فقد مهت ،الغذائية وجودة املوادمراقبة الأسعار  حصيةلأأما  جودة املواد الأسعار و  ملراقبة واحملليةالإ

نتاج حمال 29.800 يفوقما مراقبة  رمضان،من شهر  السالفةم ايالأ لالل ، الغذائية واليت  ،تقس يطل للبيع ابمجلةل ول وللتخزين و  لالإ

ىل تسجيل شهار الأ  هتم 410مهنا  ،وجودة املواد الغذائية يف جمال الأسعار خمالفة 541 أأفضت اإ خمالفة متعلقة بعدم  68 ،مثانعدم اإ

خمالفة لاصة ابلزايدة الغري املرشوعة يف الأسعار  14و ،خمالفة متثلت يف عدم احرتام معايري اجلودة والنظافة 45والإدلء ابلفاتورة،  

  وقد مت اختاذ اكفة الإجراءات القانونية ضد اخملالفني. خمالفات أأخرى، عنفضال  املقننة،

تالف ما يفوق جز حب يف نفس الفرتة ، فقد قامت اللجن اخملتلطةواملنتجات اخملزنة او املعروضة للبيعفامي خيص جودة املواد و   53واإ

طنا من اللحوم  9,1 ، أأساسا،الغري صاحلة لالس هتالك أأو الغري مطابقة للمعايري املعمول هبا. وتشمل هذه المكياتمن املواد  طنا

طنا  5,4وطنا من العسل واملس تحرضات املَسكََّرة،  7,8وأأكرث من ومش تقاته،  أأطنان من احلليب 8و، والاسامك ومس تحرضاهتا

طنا من  3,3طنا من السكر والقهوة والشاي، و 4,2والعصائر، ومن املرشوابت  نطناا 5 يفوقوما  من اخملبوزات واحللوايت،

ضافة اىل  اادلقيق ومش تقات احلبوب  .أأطنان من المتور والفواكه اجلافة 3اإ

 

 

 
 

  


