
 

 

 

 

 صحفيبالغ 
الجودة األسعار و عقدت اللجنة الوزاراتية املكلفة بتتبع التموين واألسعار وعمليات مراقبة  

األربعاء   واملقاصة  2022ابريل    20يوم  واالسعار  املنافسة  مديرية  اجتماعاتها    لثثا  بمقر 

االقتصاد وزارة  رئاسة  تحت  الفضيل  رمضان  شهر  وب  خالل  عن    حضور واملالية  ممثلين 

والتجارة  والصناعة  البحري  والصيد  والفالحة  بالداخلية  املكلفة  الوزارية  القطاعات 

 . واالنتقال الطافي واملؤسسات العمومية املعنية 

خالل الفترة ما   واملراقبةألسعار  وضعية التموين وا وقوف على  وقد خصص هذا االجتماع لل  

 . 1423 رمضان 17وبين فاتح شعبان 

، أكدت  بالفترة سالفة الذكروبعد االطالع على تقارير مصالح القطاعات املعنية املتعلقة   

لحاجيات  العرض يغطي ا  الظروف وأن أحسنتمر في  اللجنة على ان عملية تموين األسواق

 .  االستهالكيةمن كل املواد واملنتجات 

  لثخالل األسبوع الثا جل املواد مستقرة  أسعار  فقد ظلت  ،  اما فيما يخص األسعار املسجلة

ا   تلكمع  مقارنة  من رمضان     العديد أسعار    سجلت بل    ، همن  لثاني املسجلة خالل األسبوع 

  معدل أسعاره على الصعيد الوطني الذي مر  البصل األخضر  خاصة    انخفاضات نسبيةمنها  

فيما   دراهم   للكيلو غرام.    4.20الى  4.40، والبطاطس من  للكيلو غرام  دراهم  4الى    4.50من  

يخص الطماطم، وبعد الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان االبرك، 

من   مرت  بحيث  تنازلي  منحى  تسجل  بدأت  للكيلوغرام  8.70الى    9.60فقد  هذا       . درهما 

 . والليمون والتوابل باإلضافة الى انخفاض أسعار الدجاج الحي 

د الغذائية، فقد همت تدخالت اللجن املختلطة  أما فيما يخص مراقبة األسعار وجودة املوا 

املحلية للمراقبة التي يرأسها السادة الوالة والعمال خالل الفترة املمتدة من فاتح شعبان 

 790مخالفة منها    3794نقطة بيع وضبط    91695مراقبة    املبارك،من الشهر    رمضان  17الى

و للمخالفين  انذارات  موضوع  املحاكم    3004كانت  إلى  أرسلت  بشأنها  محاضر  انجاز  تم 

  :املختصة وهي موزعة على النحو التالي 

 

 

   
 

  

 

 

 



 

 

رقم    1407 − القانون  ملقتضيات  وتتعلق    08- 31مخالفة  املستهلك  بحماية  املتعلق 

 باألساس بعدم اشهار األسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛  

ل   623 − باألساس    12-104لقانون  مخالفة  تتعلق  واملنافسة  االسعار  بحرية  املتعلق 

 بالزيادة غير القانونية في األسعار املقننة؛  

 بشأن حظر استخدام األكياس البالستيكية؛   15-77مخالفة للقانون  866 −

 مخالفة للنصوص املتعلقة بالصحة والسالمة ّ، 108 −

لالستهالك أو غير املطابقة للمعايير  طن من املنتجات غير الصالحة   254حجز وإتالف   −

 .التنظيمية املعمول بها

صد تطور حالة األسواق ووضعية التموين  عقد اجتماعاتها كل اربعاء لر وستواصل اللجنة  

ومستوى األسعار وحصيلة تدخالت لجن املراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش واالحتكار 

 واملضاربة والتالعب في األسعار.

 

 


