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حتت رئاسة  ،2020بريل أأ  30امخليس يوم  سعارالوزاراتية امللكفة ابلمتوين والأسعار ومعليات مراقبة اجلودة والأ عقدت اللجنة 

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

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

ويتبني، من خالل التتبع اليويم من طرف مصاحل القطاعات املعنية، ان الأسواق مزودة بشلك جيد ابملواد الغذائية والطاقية 

حسب نوعية  أأشهرلك املواد واملنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أأسابيع او عدة ، وأأن العرض يغطي احلاجيات من ومواد النظافة

 السلع.

مقارنة مع الأس بوع  امخلس الأوىل من هذا الشهر الفضيل مالأاييف  ار اس تقرا الاس هتالكية الاساس ية املوادوعرفت اسعار 

 ،وعىل سبيل املثالالفارط، بل جسلت منتجات كثرية تراجعا يف مس توايت الامثان مقارنة مع نفس الفرتة من الس نة الفارطة. 

، والبطل اليابس يف املائة -36والبصل الأخرض ب  املاضية،مقارنة من الس نة  يف املائة 11جسلت امثنة الطامطم تراجعا بنس بة 

 . يف حني جسل بعض الارتفاع ابلنس بة للربتقال واللميون احلامض املائة،يف  -14ب 

مس تقرة عىل املدي القصري، يف حني ومبقارنهتا مع الفرتة نفسها من الس نة املاضية، تسجل اخنفاضا  فأأمثنهتااما ابلنس بة اللحوم 

 ادلجاج احلي.خيص  فامييف املائة  -25,5و، ابلنس بة للحوم الابقار والغنام يف املائة -6,5حبوايل 

الطلب علهيا أأواسط شهر مارس املنرصم،  تطبيق رسوم الاس ترياد علهيا بعد ارتفاع القطاين، وبعد تعليق لأسعاروابلنس بة 

 فبدأأت تسجل تدرجييا منحى تنازيل مقارنة مع الس نة املاضية خصوصا ابلنس بة للحمص.

 فتلخص اكلتايل: و يف السوق ادلاخليةأأ سواء عند الاس ترياد  الغذائية وجودة املوادمراقبة الأسعار  حصيةلأأما 

قلميية اخملتلطة  تدخالت اللجن - من شهر  م امخلس الاوىلايالأ خالل ، مهت جودة املواد الغذائيةالأسعار و  ملراقبة واحملليةالإ

نتاج حمال 8.000 يفوقما مراقبة  رمضان، ىل تسجيل ،تقس يطل للبيع ابمجلةل ول وللتخزين و  لالإ يف جمال  خمالفة 130 واليت أأفضت اإ

شهار الأ  هتم 100مهنا  ،وجودة املواد الغذائية الأسعار   وقد مت اختاذ اكفة الإجراءات القانونية ضد اخملالفني. ،مثانعدم اإ

تالف ما يفوق حبجز  يف نفس الفرتة ، فقد قامت اللجن اخملتلطةواملنتجات اخملزنة او املعروضة للبيعفامي خيص جودة املواد و   16واإ

طنا من احلليب  4,5 وتشمل هذه المكياتالغري صاحلة لالس هتالك أأو الغري مطابقة للمعايري املعمول هبا. من املواد  طنا

ضافة اىل طنني  2,8أأطنان من اللحوم والاسامك ومس تحرضاهتا، وما يقارب  3,3ومش تقاته، و طنا من املرشوابت والعصائر اإ

 من اخملبوزات واحللوايت.
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يف املنافذ  ادلامئة راقبة، واليت تشمل امل)خارج اللجن اخملتلطة( تدخالت مصاحل مراقبة جودة وسالمة املنتجات الغذائية -

نتاج والتحضري والتوزيعاجملازر و احلدودية و  طن من املواد واملنتجات عند  80.000مراقبة حوايل ، فقد جسلت وحدات الإ

ابلإضافة اىل عدة معليات املراقبة يف اجملازر طن للسوق الوطين،  450وعند التصدير نتج عهنا رفض دخول  دالاس تريا

نتاجية املرخصة، واليت اسفرت عن حترير والوحدات  طنا من اللحوم  20حمرضا س يوجه للقضاء وجحز واتالف أأكرث من  20الإ

 امحلراء والبيضاء ومنتجات الصيد.

وحصيةل  الأسعار مس توىتابعة تطور حا ة الأسواق ووضعية المتوين و مل  بشلك منتظم طيةل شهر رمضان معلها اللجنة وس تواصل

 واملضاربة والتالعب يف الأسعار.واةهة اكفة أأساليب الغ  والاحتاكر ملتدخالت جلن املراقبة 

 

 


