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مةالالغذائية من طرف المكتب الوطني للس نتجاتحصيلة مراقبة الم  
  (2017) 1438 ل شهر رمضان المباركالصحية للمنتجات الغذائية خال 

 

خالل  (ONSSA) طني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةشددت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الو

ذلك من أجل و األكثر استهالكاالمراقبة الصحية على المواد الغذائية  1438 شهر رمضان المبارك

 حماية صحة المستهلك. 

لتابعة من طرف المصالح امباشرة  أو لجان محلية مختلطةتتم في إطار وقد همت المراقبة التي 

لفارطة( أقل من شهر رمضان السنة ا %13)بنسبة  لغذائيةا من مختلف المواد طن 77.200 ،للمكتب

 لأي ما يعاد غير الصالحة لالستهالكمن المواد الغذائية  طن 233وإتالف  حجزعن أسفرت و

 من كمية المنتجات المراقبة. 0،3%

في  9.800 نية منهاخرجة ميدا 15.460خالل هذه الفترة، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 

ام بالتحاليل عينة من المواد الغذائية بهدف القي 1.173اللجان اإلقليمية، وتم خاللها أخد  طارإ

 محضر مخالفة.  106وتحرير أكثر من السنة الماضية(  %45 بنسبة )أيالمخبرية 

لنظافة ا عملية تحسيس يومية في مجال احترام شروط 23.450ذ ما يفوق تم تنفيومن ناحية أخرى 

 الصحية، تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط عرضها في السوق.

ات السمكية ، المنتج(طن 133الحمراء والبيضاء )اللحوم  من أساساوالمتلفة المحجوزة الكمية  وتتكون

كز مر، )طن 5) المشروبات ،(طن 14) ومشتقاته الحليبطن(،  23منتوجات المطاحن )، (طن 38)

 .طن( 13أخرى ) غذائيةومواد  (طن 3)التمور طن (  4الطماطم ) 

ح من المنتجات الغذائية من قبل المصال طن 188.400على مستوى االستيراد، تمت مراقبة 

ير مطابقة الغمن المواد  طنا 76 إرجاع مما نتج عنه الحدوديةالمختصة للمكتب في مختلف النقاط 

 بها العمل.للمعايير القانونية الجاري 

 وتعزيز المراقبة قبل واثناء شهر رمضان المبارك، المستمرة شارة الى انه بفضل اليقظةاالوتجدر 

مقارنة مع الكمية التي تم حجزها   %33سجلت تراجعا بنسبة  طيلة هذا الشهر المحجوزةفإن الكمية 

 .)طن 348)في شهر رمضان من السنة الماضية 
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