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 فيبالغ صح

 2016 فبراير وينايرحصيلة المراقبة خالل شهري 

 

السالمة الصحية للمنتجات الغذائية، يقوم المكتب الوطني للسالمة ب المتعلق برنامجه تفعيلفي إطار 

 االستيراد ومستمرة عند دائمةبصفة الغذائية  المواد الصحية للمنتجات الغذائية طيلة السنة بمراقبة

 .الداخلي السوق وفي والتصدير

 :يلي فيما 2016 حصيلة هذه المراقبات طيلة شهري يناير وفبراير وتتلخص

 1.657زيارة ميدانية، منها  8.373للمكتب ب  التابعةمصالح المراقبة  قامت: الوطنيالسوق  داخل -

 مكنت هذه التحريات من:وقد  للجان اإلقليمية.ا إطار في

 

  طن من المنتجات الغذائية 564.500مراقبة، 

  طن من  334طن من المنتجات غير الصالحة لالستهالك منها،  750حجز وإتالف

طن من منتجات الصيد البحري،  122طن من اللحوم البيضاء،  186اللحوم الحمراء، 

أصل  مواد أخرى ذاتطن من  20طن من الدقيق و 18، طن من المواد الذهنية 70

 نباتي وحيواني. 

  الفلفل األحمر بالفقيه بن صالح، إلنتاج غير مرخصة مؤسسات 3إغالق 

  أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.ملف  564تقديم 

 

 حيوانيطن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل  1.614.900: تمت مراقبة عند االستيراد -

طن من المواد  2.762شهادة قبول، وتم إرجاع  3.857اقبة تم تسليم ونباتي. وعلى إثر هذه المر

 مطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل،الغير 

 

 3.514طن من المنتجات، بحيث أسفرت عن إصدار  664.000تمت مراقبة  عند التصدير -

  .الزراعيةشهادة الصحة  16.420و شهادة صحية
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للمنتجات  الصحيةالسالمة ب المتعلق 07-28الوقائي ووفقا للقانون  اإطار برنامجه من جهة أخرى وفي

 الغذائية، تم:

  اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاوالت في القطاع الغذائي  152منح

 ،اعتماد وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب 4280 مجموعهما  يأ

  زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط الالزمة التي تم على أساسها  365القيام بأكثر من

الترخيص أو االعتماد ما تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاوالت المرخصة والمعتمدة من 

 طرف المكتب.

  التحريات وإصدار الشواهد الصحية،عملية تفتيش في إطار  3.012القيام بحوالي 

  شهادة اعتماد صحي للنقل  910و للتلف القابلة للنقل الدولي للمنتجات شهادة تقنية 23إصدار

 الوطني،

  للمعايير مؤسسة في القطاع الغذائي ألجل اخاللها  13تعليق وسحب االعتماد الصحي من

 .القانونية الجاري بها العمل

 

 

 

رة الفالحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزا

تمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة و واالستقاللية المالية لدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية، خاضعة لوصاية ا08-25رقم 

 بحماية صحة  المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات.
 

 مصلحة التواصل

38 78 99 73 06 

communication@onssa.gov.ma 

www.onssa.gov.ma 
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