بالغ
غلدت اللجنة الوزاراثية امللكفة بتتبع المتوين وا ألسؼار ومعليات مراكبة اجلودة وا ألسؼار مبلر وزارة الاكتطاد واملالية واضالح
الدارة-كعاع الشؤون الؼامة واحلاكمة ،اجامتػا يوم الجنني  6ابريل  0202من أأجل الوكوف ػىل وضؼية المتوين ومس توى
أأسؼار املواد ا ألساس ية يف ا ألسواق الوظنية وحطيةل ثدخالت جلن املراكبة.
واستنادا اىل املؼعيات اليت مت غرضها من ظرف املطاحل اخملتطة التابؼة دليع اللعاػات الوزارية املؼنية ابلمتوين وا ألسؼار
واملراكبة ،فان وضؼية متوين ا ألسواق ػادية ومزودة بلك املواد الاساس ية.
وكد جسلت اللجنة أأن أأسؼار جل املواد ،خاضة اخلرض والفواكه وادلجاج احلي ،اس مترت يف الاخنفاض خالل ا ألس بوع
املايض ملارهة مع ا ألس بوع الاس بق .حبيث اخنفضت أأسؼار العامظم ب  51يف املائة والبطل الاخرض ب  52يف املائة
والبعاظس ب  6يف املائة واجلزر ب  1يف املائة والبطل اليابس ب  4يف املائة وادلجاج احلي ب  6يف املائة .كام جسلت
اللجنة اس تلرار أأسؼار اللعاين يف هفس مس توايهتا للأس بوع الثاين ػىل التوايل.
أأما ػىل مس توى مراكبة ا ألسؼار وجودة املواد الغذائية ،فلد مهت ثدخالت اللجن الكلميية واحمللية اخملتلعة للمراكبة خالل
الفرتة املمتدة من فاحت شهر مارس  0202اىل غاية  1ابريل  0202مراكبة ما يناهز  42222حمال للبيع ابدلةل وللتلس يط
ومس تودػات التخزين ،واليت أأفضت اىل جسجيل  379خمالفة يف جمال ا ألسؼار وجودة املواد الغذائية ،مهنا  676خمالفة هتم
ػدم اشهار الامثان ،و 574خمالفة متؼللة بؼدم الادلء ابلفاثورة ،و 49خمالفة متثلت يف ػدم احرتام مؼايري اجلودة والنظافة
و 60خمالفة خاضة ابلزايدة الغري املرشوػة يف ا ألسؼار امللننة و 4خمالفات متؼللة ابلتخزين الرسي ،فضال غن  54خمالفة
خمتلفة ،وكد مت اختاذ اكفة الجراءات اللاهوهية ضد اخملالفني.
فامي خيص جودة املواد واملنتجات اخملزهة او املؼروضة للبيع ،فلد كامت اللجن اخملتلعة حبجز واثالف حوايل  11ظن من
املواد الغري ضاحلة لالس هتالك.
وس تواضل اللجنة الوزاراثية غلد اجامتػاهتا بشلك منتظم ملتابؼة ثعور حاةل ا ألسواق ووضؼية المتوين ومس توى ا ألسؼار
وحطيةل ثدخالت جلن املراكبة ملواةهة اكفة أأسالي الغ والاحتاكر واملضاربة والتالغ يف ا ألسؼار.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان :ص ب  412احلي اإلداري اجلديد أكدال – شارع أمحد الشرقاوي – الرباط

اهلاتف – 05 37 68 73 00 :الفاكس – 05 37 77 16 97 :البوابة اإللكرتونية:

www.mag.gov.ma

