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     1027أكتوبرشهر ل الحصيلة مراقبة المواد الغذائية خ

للمكتب حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة 

 518.900حوالي  ، همت7102 أكتوبرشهر ، خالل ONSSA)الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )

 من المواد الغذائية موزعة كالتالي:طن 

 

 منها كانت 2.208  ميدانية، زيارة 5.439 للمكتب بـ مصالح المراقبة التابعة : قامتداخل السوق الوطني -

 اللجان اإلقليمية المختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من: إطار في

 

  من مختلف المنتجات الغذائية؛ طن 121.306 مراقبة 

  من اللحوم  طن 284من المنتجات الغذائية الغير صالحة لالستهالك، منها  طن 361حجز وإتالف

من منتجات  طن 73،من الحليب ومشتقاته طنين من منتجات البحر، طن 38 ،الحمراء والبيضاء

 متنوعة.  غذائية

   ث فيها.ملف أمام المحاكم المختصة من اجل الب 727تقديم 

  من مختلف المنتجات الغذائية. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم  طن251.652: تمت مراقبة عند االستيراد -

من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها  طن 944 ، وتم إرجاعشهادة قبول 4.100

 العمل.

 

صحية  شهادة 6.892غذائية، وأسفرت عن إصدارال من المنتجات طن696.952 تمت مراقبة :عند التصدير -

 .وصحية نباتية

 الصحيةبالسالمة  المتعلق 22-23من جهة أخرى وفي إطار برنامجه الوقائي ووفقا لمقتضيات القانون 

 تم:للمنتجات الغذائية، 

   اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاوالت العاملة في القطاع الغذائي  43منح

 وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب؛ اعتماد 5.594 ما مجموعه يأ

  زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير  291 القيام بـ

 الصحية؛

   عملية تفتيش في إطار عمليات اإلشهاد الصحي والتحريات الصحية؛ 251ب القيام 

   شهادة اعتماد  66منحATP  اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات  شهادة 923و الدوليللنقل

 الغذائية سريعة التلف؛

  ( لعدم احترام المعايير الجاري 16مؤسسات ) ستوسحبه لمؤسسات ( 12)لتعليق االعتماد الصحي

 بها العمل.

 

 

والمياه  والتنمية القروية لصيد البحريالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة وا

، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب 10-72بموجب القانون رقم  أنشئتوالغابات 

 .والنباتاتوالحفاظ على صحة الحيوانات  صحة المستهلكالدولة االختصاصات المتعلقة بحماية 
 1252626220/1625992050  مصلحة التواصل  
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