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عقدت اللجنة الوزاراتية امللكفة ابلمتوين وا ألسعار ومعليات مراقبة اجلودة وا ألسعار يوم االثنني  4ماي  ،2020حتت رئاسة قطاع
الشؤون العامة واحلاكمة التابع لوزارة الاقتصاد واملالية وإاصالح االإدارة ،ومبشاركة ممثلني عن القطاعات الوزارية امللكفة ابادلاللية
والفالحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة واملعادن ،وذكل للوقوف عىل وضعية المتوين وا ألسعار واملراقبة.
ويتبني ،من لالل التتبع اليويم من طرف مصاحل القطاعات املعنية ،ان ا ألسواق مزودة بشلك جيد ابملواد الغذائية والطاقية
ومواد النظافة ،و أأن العرض يغطي احلاجيات من لك املواد واملنتجات لشهر رمضان ،بل لعدة أأسابيع او عدة أأشهر حسب نوعية
السلع.
وعرفت اسعار املواد الاس هتالكية الاساس ية تراجعا يف التسعة أأايم ا ألوىل من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع ا ألس بوع الفارط ،بل
جسلت منتجات كثرية اخنفاضا يف مس توايت الامثان مقارنة مع الفرتة نفسها من الس نة الفارطة .وعىل سبيل املثال ،جسلت امثنة
الطامطم تراجعا بنس بة  20يف املائة مقارنة من الس نة املاضية ،والبصل ا ألخرض ب  -39يف املائة ،والبطل اليابس ب  -18يف
املائة ،واجلزر بأأكرث من  -13يف املائة ،يف حني جسل بعض الارتفاع ابلنس بة للربتقال واللميون احلامض .
اما ابلنس بة اللحوم فأأمثنهتا مس تقرة عىل املدي القصري ،يف حني ومبقارنهتا مع الفرتة نفسها من الس نة املاضية ،تسجل اخنفاضا مبا
يفوق  -7يف املائة ابلنس بة للحوم الابقار والغنام ،و -27يف املائة فامي خيص اادلجاج احلي.
وخبصوص ا ألسامك ،فقد جسلت أأسعارها اخنفاضا أأو اس تقرار حسب املناطق لالل ا ألايم السابقة .علام ان هذه الفرتة يمتزت بعودة
اساطيل الصيد لنشاطها املعتاد.
وابلنس بة ألسعار القطاين ،وبعد تعليق تطبيق رسوم الاس ترياد علهيا بعد ارتفاع الطلب علهيا أأواسط شهر مارس املنرصم ،فبد أأت
تسجل تدرجييا منحى تنازيل مقارنة مع الس نة املاضية خصوصا ابلنس بة للحمص نظرا الس ترياد مكيات هممة منه.
أأما حصيةل مراقبة ا ألسعار وجودة املواد الغذائية ،فقد مهت تدلالت اللجن اخملتلطة ا إالقلميية واحمللية ملراقبة ا ألسعار وجودة املواد
الغذائية ،لالل ا ألايم السالفة من شهر رمضان ،مراقبة ما يفوق  12.000حمال ل إالنتاج وللتخزين وللبيع ابمجلةل وللتقس يط ،واليت
أأفضت اإىل تسجيل  201خمالفة يف جمال ا ألسعار وجودة املواد الغذائية ،مهنا  153هتم عدم اإشهار ا ألمثان ،و 34خمالفة متعلقة بعدم
االإدالء ابلفاتورة ،و 7خمالفة يمثلت يف عدم احرتام معايري اجلودة والنظافة ،و 4خمالفة لاصة ابلزايدة الغري املرشوعة يف ا ألسعار
املقننة ،وقد مت اختاذ اكفة االإجراءات القانونية ضد اخملالفني.
وفامي خيص جودة املواد واملنتجات اخملزنة او املعروضة للبيع ،فقد قامت اللجن اخملتلطة يف نفس الفرتة حبجز وإاتالف ما يفوق 25
طنا من املواد الغري صاحلة لالس هتالك أأو الغري مطابقة للمعايري املعمول هبا .وتشمل هذه المكيات  6أأطنان من العسل

املسكَّ َرة ،وحوايل  5أأطنان من اللحوم والاسامك ومس تحرضاهتا ،و 4,8طنا من احلليب ومش تقاته ،و 3اطنان
واملس تحرضات َ
من املرشوابت والعصائر اإضافة اىل  2,5طنا من اخملبوزات واحللوايت.
وس تواصل اللجنة معلها بشلك منتظم طيةل شهر رمضان ملتابعة تطور حا ة ا ألسواق ووضعية المتوين ومس توى ا ألسعار وحصيةل
تدلالت جلن املراقبة ملواةهة اكفة أأساليب الغ والاحتاكر واملضاربة والتالعب يف ا ألسعار.
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