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وسارة التجارةالجوهىريت التىنسيت



الفالخُت املىخجاث بمذخلف ومىخظم عازي جعوٍس 
 مً املخوفطة واملذعوهاث الوطني إلاهخاج مً اهطالكا

الحؼاػت، املواز أهم

أػعاض  واػخلطاض  الخضط  أػعاض  في ملحوظ جطاجع 
مطضُت، معسالث في املىخوجاث بلُت

 خلُب مازة في الظطفُت الضغوطاث بعض حسجُل 

.الشطاب
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 ازة حسجُل مع مىخظمت بصفت الؼوق  جعوٍس ًخم  والبصل البطاطا اهخاج في ٍظ
.2017 بموػم ملاضهت

 2017 ػبخمبر مع ملاضهت %50-و 19-  الخفصُل أػعاض معسالث جطاجع:

 جطاوخذ بيؼب 2018 أوث مع ملاضهت الخفصُل أػعاض  معسالث  مؼخوى  في جطاجع  

 بين) والبصل (الكلغ مي 850و 700 بين) الطماطم أػعاض إػخلطاض  مع %14-و 1- بين

 .( الكلغ مي 600و 500

الفاضق  2017ػبخمبر 2018ػبخمبر  املىخوج

-50% مي 1030 مي 520 البصل الجاف

-24% مي 1170 مي 890 خاض فلفل

-26% مي 1140 مي 840 البطاطا

-19% مي 880 مي 710 طماطم



 زالع) الصُفُت الغالل اهخاج بلاًا مً اهطالكا عازًت بصفت الؼوق  جعوٍس ًخم، 

.والطمان وإلاجاص والخفاح العىب إلهخاج إضافت (والخوخ والعوٍىت بطُر،

2017ػبخمبر مع ملاضهت:
1- والخفاح %5-ضمان : ألاصىاف بعض أػعاض  في جطاجع% .
27+ واملوظ  %7+ العىب :ألادطى  ألاصىاف بعض أػعاض  في وؼبي إضجفاع% 

%30+ وإلاجاص

 2018 أوث مع ملاضهت:
 2- والخين %7- والعىب % 8- الخفاح : ألاصىاف أغلب أػعاض  في جطاجع%
9+ وإلاجاص %11+ املوظ  :ألادطى  ألاصىاف بعض أػعاض  في وؼبي إضجفاع %  
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لحم مً مذعوهاث جوفط  مع عازي التزوٍس وضع 
  :الؼُاحي اللطاع لفائسة الطومي السًك ولحوم السجاج

.ضومي زًك لحوم طً 450و زجاج طً 828

للطبر الجاهع  السجاج أػعاض  معسالث في ملحوظ جطاجع 

 6290 مقابل 5440) %14- خسوز في 2018 أوث بشهط  ملاضهت

  الطومي السًك شطائح أػعاض  في إػخلطاض  مع (الكلغ مي
.(الكلغ مي 12630 إلى 12340)
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اهطالكا البُض بمازة مىخظمت بصفت الؼوق  جعوٍس ًخم 
 جوفط  مع (بُضت ملُون  152 خوالي) الوطني إلاهخاج مً

  .بُضت ملُون  27 خسوز في حعسًلي مذعون

الفترة دالل البُع أػعاض  في جصاعسي مىحى حسجُل 

.بالخفصُل البُع أػعاض  في %3 خوالي بلغذ الحالُت

  الجذاش املعىُت والهُاكل املهىت مع الخيؼُم ًجطي 
ً املالئمت الاجطاءاث  لشهط  الخعسًلي املذعون لخكٍو

 هصه مً الؼوق  جعوٍس خؼً وضمان 2019 ضمضان

.ملبولت بأػعاض  اللازمت الفترة دالل املازة
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( % 10 ججاوظ )  ألابلاض لحوم إهخاج في هُكلي هلصا الحمطاء اللحوم كطاع ٌشهس 
: إلاجطاءاث مً العسًس اجذاش جم العطض حعسًل وبهسف

اللحوم جوضٍس:

 لحوم مً طً 2000 بخوضٍس اللحوم شطكت جكلُف جم :املبرزة ألابلاض  لحوم *-
.ط1640ً خوالي منها أهجع  املبرزة ألابلاض 

 أهجع  طً 2000 جوضٍس اكطاض  جم :الؼُاحي اللطاع لفائسة مجمسة أبلاض  لحوم *-
.طً 1500 خوالي منها

للدؼمين املعسة العجول  جوضٍس:

 املىظمت باملؼالك وجوظَعها حؼمُنها كصس العجول  مً ضأغ 4810 جوضٍس جم-
.(ضأغ آالف 10 :بطهامج)

للحم الكلغ ز 23و الضأن للحم باليؼبت الكلغ ز 21 خسوز في ألاػعاض  معسالث 
.هبرة البلطي 
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(سحب/هنع/غلق)إجزاء ردعي  540

حولت نىعيت إضافيت 120

هخالفت  24610

سيارة تفقذ 202807

أهن هؤشزاث النشاط 
الزقابي



الحوالث النىعيت الكبزي

أسواك ولحىم

حوالث 02

خضز وغالل

حوالث 09

هىاد هذعوت

حوالث 02

هطاعن وأكالث

حولت 01

هىاد هذرسيت

حوالث 02

البضائع هجهىلت 
الوصذر

حوالث02

التبغ

حوالث 02 

الحليب

حولت 01 



أهن الووارساث الوستهذفت

االحتكار واألسعار 

هخالفت 6115

شفافيت  ونشاهت الوعاهالث 

هخالفت 7762

الونتىجاثوهصذر  الفىتزة

هخالفت 6813

التالعب بالوىاد الوذعوت

هخالفت 1320



أهن اإلجزاءاث الزدعيت

الحجش

 فالحيتهنتجاث طن  270•
طاسجت

هىاد هذعوتطن  5265•

وحذة هىاد ألف  105•
هذرسيت

علبت تبغألف 45•

طن هىاد غذائيت 435•

ألف وحذة هىاد  200•
هختلفت

رأص هاشيت 147•

العقىباث اإلداريت

قزار غلق هحالث 200•

قزار هنع هن التشود  214•
بالوىاد الوذعوت

هقتزح سحب رخص  65•
تبغ

قزار تنقيص حصص  61•
وهزاجعت صنف هخابش
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