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 الجالتين في منتجات الحليبحول استعمال مادة 
 

وبالشبكة العنكبوتية وتداول بعض وسائل اإلعالم الوطنية بعقب نشر بعض المقاالت 

 ة مشتقات الحليب المختمر  بعض  فيالخنزير جيالتين   استعمال  حولالقصيرة   لئالرسا

(Laits fermentés) ،  الغذائيةمة الصحية للمنتجات الالمكتب الوطني للسيقدم 

(ONSSA) التالية  وضيحاتالت: 

المتعلق بمراقبة  2000ديسمبر  7بتاريخ  425-00-2عدد  مرسومطبقا للفصل األول من ال

سموح باستعمالها من بين المكونات المتعد الجيالتين مادة فإن إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته، 

عند استيرادها تخضع وأن هذه المادة  مرةتالمخالحليب كالمنتجات  شتقاتمبعض في تصنيع 

بيطرية من قبل المصالح ال دقيقةإلى مراقبة على غرار المنتجات األخرى بنقط العبور 

 المختصة والتي تتضمن:

 مة المسلالبيطرية صحية اللشهادة وا حاللالبح الذشهادات إلزامية  :الوثائقية قبةمراال

  ،من طرف المصالح الصحية المختصة بالبلد األصلي

  بالوثائق  واردةوالمعلومات ال من مدى مطابقة المنتوج المستورد التأكد :الهويةمراقبة

 ،المصاحبة للمنتوج

 ج المستورد تهدف هذه المراقبة إلى التأكد من جودة وسالمة المنتو :العينيةقبة االمر

وخاصة الـتأكد من الحيوان لتحاليل المخبرية ام بامن أجل القيعينات تم أخذ يكما 

المذبوح طبقا للشريعة البقر يسمح باستيراد سوى جيالتين  مصدر المنتوج وبالتالي ال

 اإلسالمية والذي يستوفي شروط السالمة الصحية المعمول بها.

ومستمرة على امتداد السلسلة  دوريةبمراقبة  تقوم المكتب أن مصالح هذا وتجدر اإلشارة

 بنقط البيعبأماكن التخزين وو وحدات اإلنتاجوبالضيعات ومراكز جمع الحليب  الغذائية

 .مشتقاتهالحليب و جودةو لتأكد من سالمةوذلك بهدف ا

 يطمئن مة الصحية للمنتجات الغذائيةالالمكتب الوطني للسفإن  المعطيات، هذه بناء على

 نقط البيع مناقتناء منتجات الحليب  على يحثهومشتقاته الحليب و وسالمة جودة حول لمستهلكا

وأن يتصل بالمصالح والحفظ  والتخزين للعرض الضروريةشروط الجودة  تضمن التيالثابتة 

 .المختصة التابعة لهذا المكتب عند الضرورة

 

 المياه و القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارةة عمومية، تحت وصاية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسس

، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب 08-25، أنشئت بموجب القانون رقم  الغابات و

 الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة  المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات.

 0801003637ال : مركز االتص

communication@onssa.gov.ma 

www.onssa.gov.ma 
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