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تحت رئاسة ، 2020 ماي 7ا�*م(س يوم  سعارالوزاراتية امل"لفة بالتمو�ن واألسعار وعمليات مراقبة ا��ودة واأل عقدت ال��نة 

 Eمشاركة ممثلBن عن القطاعات الوزار�ة امل"لفةو  ،التاAع لوزارة االقتصاد واملالية و=صالح اإلدارة الشؤون العامة وا�5"امةقطاع 

  .ار واملراقبةسعوضعية التمو�ن واأل للوقوف عKL  وذلك ،بالداخلية والفالحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة واملعادن

، وأن يةساساملواد اال "ل التQبع اليومي من طرف مصا�V القطاعات املعنية، ان األسواق مزودة Aش"ل جيد بو�QبBن، من خالل 

  حسب نوعية السلع. أش]رالعرض ^غطي ا�5اجيات من \ل املواد واملنتجات لش]ر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة 

من nذا  ع الثاmيسبو األ gh  بالlسبة لرمضان املنصرم، وكذا أو االستقرار ijاجعال األساسية ghاملواد االسefالكية اسعار  dستمرو 

 ،املثال وعKL سtيلgh مستو�ات االثمان.  انخفاضا�qلت منتجات كثiBة  حيث، األول منھمقارنة مع األسبوع  الش]ر الفضيل

 طاطس، والبgh املائة -2,4والبصل األخضر ب  املنصرم،مع األسبوع مقارنة  gh املائة �q8,5لت اثمنة الطماطم تراجعا بlسبة 

  .gh املائة -4 بما يقاربوا��زر  املائة،gh  -3 بأك|i من

جودة عار و األس ملراقبة اإلقليمية وا�5ليةا�*تلطة  تدخالت ال��ن فقد nمت ،مراقبة األسعار وجودة املواد الغذائية حصيلةأما 

 ،طتقسيلللبيع با��ملة ولوللتخز�ن و  لإلنتاج محال 18.600 يفوق ما مراقبة  رمضان،من ش]ر  السالفةام ياأل خالل ، املواد الغذائية

مخالفة  44 ،ثمانعدم إش]ار األ �eم 226م�eا  gh مجال األسعار وجودة املواد الغذائية، مخالفة 305 وال�� أفضت إ���d Kيل

مخالفة خاصة بالز�ادة الغiB  7و مخالفة تمثلت gh عدم احijام معايiB ا��ودة والنظافة، 24متعلقة Aعدم اإلدالء بالفاتورة،  و

   وقد تم اتخاذ \افة اإلجراءات القانونية ضد ا�*الفBن. مخالفات أخرى، 3فضال  املشروعة gh األسعار املقننة،

وفيما يخص جودة املواد واملنتجات ا�*زنة او املعروضة للبيع، فقد قامت ال��ن ا�*تلطة gh نفس الفijة ب��ز و=تالف ما يفوق 

أطنان من العسل  7 من أك|i طنا من املواد الغiB صا�5ة لالسefالك أو الغiB مطابقة للمعايiB املعمول �eا. وdشمل nذه الكميات 38

 
َّ
السكر من  أطنان 4و أطنان من ال�5وم واالسماك ومستحضرا�eا، 6و طنا من ا�5ليب ومشتقاتھ، 6، وَرةواملستحضرات املَسك

التمور من  طنا 2,5إضافة ا�K من ا�*بوزات وا�5لو�ات،  أطنان 3و ،من املشروEات والعصائر نطناا 4الق]وة والشاي، وما يقارب و 

  .والفواكھ ا��افة

األو�K من ش]ر رمضان، تدخالت مصا�V مراقبة جودة وسالمة املنتجات الغذائية (خارج ال��ن  12كما �qلت، خالل األيام 

ا�*تلطة)، وال�� dشمل املراقبة الدائمة gh املنافذ ا�5دودية وا��ازر ووحدات اإلنتاج والتحضiB والتوز�ع، عدة مخالفات اتخذت 

يات اخرى من املنتجات الغiB صا�5ة لالسefالك او الغiB املطابقة واسفرت عن ��ز واتالف كم .gh شا�eا اإلجراءات القانونية

أطنان من �5ليب ومشتقاتھ،  5طنا من منتوجات ا�5بوب، وطنان من املستحضرات السكر�ة، وما يقارب  11للمواصفات، م�eا 

  أطنان من املضافات الغذائية. 3و

 

 

 
 

  


