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طاريف  يومه  إلوزإرإتية ةإللجن، وقفت إجلودة والاسعار مرإقبة ياتإلتتبع إملنتظم لوضعية إلمتوين والاسعار ومعل  إ 

إل سوإق عادية ومزودة بلك  إليت تتسم ابلوفرة والاس تقرإر وأ ن وضعيةوضعية إلمتوين  عىل 2020لربيل  9إمخليس 

وزإرة إلفالحة هر س ت وخبصوص إخلرضإوإت إملومسية،  إلطاقية.إملوإد إل ساس ية من موإد غذإئية وموإد إلتنظيف وإملوإد 

 وقرع أ خرض. بطاطس وبصل وطامطم وجزرمن لهذه إملنتجات  إملساحات إخملصصةعىل تتبع غرس 

خالل اض يف الاخنف إرهاإس متر  إخلرض وإلفوإكه كام عرفت إسعار ،مس تقرة أ سعار جل إملوإد أ ن ت إللجنةقد جسلو 

 9ب  الاخرض يف إملائة وإلبصل 9 أ كرث منحبيث إخنفضت أ سعار إلطامطم ب .إملايضإل س بوع مقارنة مع إل س بوع هذإ 

 يف إملائة، 2وإلبيض ب  يف إملائة 5وإلبصل إليابس ب يف إملائة  4وإجلزر ب  يف إملائة 6ا يفوق وإلبطاطس مبيف إملائة 

 .إلقطاينو  أ مثان إللحوم إمحلرإء وإلبيضاءجسلت إللجنة إس تقرإر يف حني 

قلميية وإحمللية إلغذإئية، فقد مهت تدخالت إللجن وجودة إملوإدأ ما عىل مس توى مرإقبة إل سعار  تلطة للارإقبة إخمل  إل 

للبيع ابمجلةل  حمال 45000يفوق ما مرإقبة  2020إبريل  8إىل غاية  2020 شهر مارسإلفرتة إملاتدة من فاحت خالل 

ىل تسجيل  مس تودعات إلتخزين،تقس يط و ل ول  ، وجودة إملوإد إلغذإئية خمالفة يف جمال إل سعار 1057وإليت أ فضت إ 

خمالفة خاصة ابلزايدة إلغري  64 خمالفة متعلقة بعدم الادلء ابلفاتورة، 186خمالفة هتم عدم إشهار الامثان،  745 مهنا

 خمتلفة، خمالفة 18فضال عن خمالفة متثلت يف عدم إحرتإم معايري إجلودة وإلنظافة،  44إملرشوعة يف إل سعار إملقننة، 

  وقد مت إختاذ اكفة إل جرإءإت إلقانونية ضد إخملالفني.

ت، فقد قامت إللجن إخملتلطة حبجز وإملنتجات إخملزنة إو إملعروضة للبيعفامي خيص جودة إملوإد  طن  64الف حوإيل وإ 

 .إلغري صاحلة لالس هتالكمن إملوإد 

وحصيةل  إل سعار توىمس  تابعة تطور حا ة إل سوإق ووضعية إلمتوين و مل شلك منتظم ب لها لجنة إلوزإرإتية مع وس توإصل إل 

 أ ساليب إلغش والاحتاكر وإملضاربة وإلتالعب يف إل سعار. وإةهة اكفةملتدخالت جلن إملرإقبة 
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