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 صحفيبالغ 

 2022ابريل  13

 

مراقبة   ومعليات  والأسعار  المتوين  بتتبع  امللكفة  الوزاراتية  اللجنة  الأسعار  عقدت 

  اثن   مبقر مديرية املنافسة والاسعار واملقاصة  2022ابريل    13اجلودة يوم الأربعاء  و 

  ضور واملالية وحب  اجامتعاهتا خالل شهر رمضان الفضيل حتت رئاسة وزارة الاقتصاد 

والصناعة   البحري  والصيد  والفالحة  ابدلاخلية  امللكفة  الوزارية  القطاعات  عن  ممثلني 

 .والانتقال الطايف واملؤسسات العمومية املعنيةوالتجارة  

خالل   واملراقبةوضعية المتوين والأسعار  وقد تضمن جدول اعامل اللجنة الوقوف عىل   

 . 1423  رمضان 10والفرتة ما بني فاحت شعبان 

املتعلقة    املعنية  القطاعات  مصاحل  تقارير  عىل  الاطالع  اذلكروبعد  سالفة  ،  ابلفرتة 

العرض يغطي    وأأنالظروف    أأحسنمتر يف    أأكدت اللجنة عىل ان معلية متوين الأسواق

 .  الاس هتالكيةحلاجيات من لك املواد واملنتجات ا

خالل الأس بوع  جل املواد مس تقرة  أأسعار  فقد ظلت  ،  اما فامي خيص الأسعار املسجةل

أأسعار  بل بدأأت    هاملسجةل خالل الأس بوع الأول من  تكلمع  مقارنة الثان من رمضان  

خاصة   تنازيل  منحى  تسجل  مهنا  و أأسعار  البعض  القطان  واللميون بعض  التوابل 

 والطامطم.

حيث   الأخرض  الفلفل  أأسعار  جسلته  اذلي  الهام  الارتفاع  عىل  اللجنة  وقفت    مر كام 

درمه للكيلو.   11.60درمه للكيلو اىل حوايل    7.40حوايل  من  معدل اسعاره الوطنية  
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نتاج  ت  ويعزى هذا الارتفاع اىل ارتقاع وضعف العرض نتيجة قةل التساقطات اكليف الإ

 املطرية.

أأما فامي خيص مراقبة الأسعار وجودة املواد الغذائية، فقد مهت تدخالت اللجن اخملتلطة 

احمللية للمراقبة اليت يرأأسها السادة الولة والعامل خالل الفرتة املمتدة من فاحت شعبان  

خمالفة مهنا    3070بيع وضبط  نقطة    76587مراقبة    املبارك،من الشهر    رمضان   10اىل

موضوع    656 ىل   مت  2414و  للمخالفني  انذاراتاكنت  اإ أأرسلت  بشأأهنا  حمارض  اجناز 

  :موزعة عىل النحو التايلاخملتصة ويه احملامك 

ا  ةخمالف   1153  -  رمق  ملقتضيات  حب  08- 31لقانون  املس هتكلاملتعلق  وتتعلق    امية 

  ؛الفاتورة للمس هتكل تقدميهار الأسعار وعدم بعدم اش  ابلأساس

ابلأساس    12- 104لقانون  ل  ةخمالف   460   -  تتعلق  واملنافسة  الاسعار  حبرية  املتعلق 

   املقننة؛ابلزايدة غري القانونية يف الأسعار 

   البالستيكية؛بشأأن حظر اس تخدام الأكياس  15- 77لقانون ة لخمالف  727 - 

 ،  ّاملتعلقة ابلصحة والسالمةلنصوص  ل  خمالفة 74   -  

تالف    جحز   -   املطابقة   123واإ غري  أأو  لالس هتالك  الصاحلة  غري  املنتجات  من  طن 

 .للمعايري التنظميية املعمول هبا 

 

صد تطور حاةل الأسواق ووضعية المتوين  عقد اجامتعاهتا لك اربعاء لر وس تواصل اللجنة  

جلن   تدخالت  وحصيةل  الأسعار  الغش  ومس توى  أأساليب  لاكفة  للتصدي  املراقبة 

 والاحتاكر واملضاربة والتالعب يف الأسعار. 

 

 


