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عقدت اللجنة الوزاراتية امللكفة ابلمتوين وا ألسعار ومعليات مراقبة اجلودة وا ألسعار يوم امخليس  23أأبريل  ،2020حتت رئاسة
قطاع الشؤون العامة واحلاكمة التابع لوزارة الاقتصاد واملالية وإاصالح الإدارة ،اجامتعا مبشاركة القطاعات احلكومية ا ألعضاء،
خصص للوقوف عىل حصيةل معل القطاعات املعنية بوضعية المتوين وا ألسعار واملراقبة وعىل تقدم تنفيذ الإجراءات املعمتدة اس تعدادا
لشهر رمضان الكرمي ،خصوصا فامي خيص توفري املواد واملنتجات الأكرث اس هتالكيا خالل هذا الشهر الفضيل.
ويستشف من املعطيات املتوفرة دلى لك القطاعات احلكومية ،أأن ا ألسواق مزودة بشلك عادي بلك املواد واملنتوجات ،والعرض
يفوق احلاجيات املرتقبة ما ميكن من تغطية احلاجيات يف لك السلع واملنتجات خالل ا ألشهر القادمة .فبخصوص احلبوب والقطاين
يوازي العرض اربعة أأشهر من الاس هتالك اإضافة اىل المكيات يف طور الاس ترياد بعد تعليق الرسوم امجلركية .اما اخلرض والفواكه،
فاملساحات املزروعة متكن من تغطية الطلب اىل هناية الس نة احلالية ،وابلنس بة ل ألسامك فريتقب ارتفاع المكيات املصطادة بعد
اس تئناف معل بعض املهنيني اذلين توقفوا مرحليا خالل فرتة حاةل الطوارئ الصحية وحتسن ا ألحوال اجلوية.
كام جسلت اللجنة أأن أأسعار جل املواد مس تقرة مقارنة مع ا ألسابيع السابقة ،حبيث اس متر املتوسط الوطين ألسعار اخلرض يف
الرتاجع مقارنة من ا ألس بوع الفارط ،لتبلغ اخنفاضات ا ألسعار مثال ابلنس بة للبصل ا ألخرض  6يف املائة ،والطامطم حبوايل  4يف
املائة ،وابلبطاطس بأأكرث من  3يف املائة.
أأما عىل مس توى مراقبة ا ألسعار واملعامالت التجارية وجودة املواد الغذائية سواء عند الاس ترياد أأو يف السوق ادلاخلية .فقد مهت
تدخالت اللجن ا إلقلميية واحمللية اخملتلطة للمراقبة خالل الفرتة املمتدة من الفاحت اىل غاية  22من شهر أأبريل مراقبة ما يقارب
 30000حمال للبيع ابمجلةل وللتقس يط ومس تودعات التخزين ،واليت أأفضت اإىل تسجيل  417خمالفة يف جمال ا ألسعار وجودة املواد
الغذائية ،مهنا  308خمالفة هتم عدم اإشهار ا ألمثان 64 ،خمالفة متعلقة بعدم ا إلدلء ابلفاتورة 24 ،خمالفة خاصة ابلزايدة الغري املرشوعة
يف ا ألسعار املقننة 9 ،خمالفة متثلت يف عدم احرتام معايري اجلودة والنظافة ،فضال عن عدة خمالفات متنوعة ،وقد مت ااخا فافة
الإجراءات القانونية ضد اخملالفني.
وفامي خيص جودة املواد واملنتجات اخملزنة او املعروضة للبيع ،فقد قامت اللجن اخملتلطة يف نفس الفرتة حبجز وإاتالف ما يفوق 166
طنا من املواد غري الصاحلة لالس هتالك أأو غري املطابقة للمعايري املعمول هبا .وتشمل هذه المكيات أأساسا  143طنا من ادلقيق
ومش تقاته 11 ،طنا من اللحوم والاسامك ومس تحرضاهتا ،و 3أأطنان من الزيتون والزيوت ،وما يزيد عن طن من مش تقات
احلليب ،انهيك عن مكيات خمتلفة مواد غذائية أأخرى مثل املرشوابت والعصائر ،واخلزب واحللوايت ،وكذا مواد التنظيف.
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وتتكون اللجنة الوزاراتية من ممثلني عن القطاعات الوزارية امللكفة ابدلاخلية والاقتصاد واملالية (قطاع الشؤون العامة) والفالحة
والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة ابلإضافة اىل املاكتب الوطنية امللكفة ابلسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد
البحري واحلبوب والقطاين ،وس تواصل معلها ملتابعة تطور حاةل ا ألسواق ووضعية المتوين ومس توى ا ألسعار وحصيةل تدخالت
جلن املراقبة ملواةهة فافة أأساليب الغ والاحتاكر واملضاربة والتالعب يف ا ألسعار.
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