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     2017مــارس ل شهرالحصيلة مراقبة المواد الغذائية خ

حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة 
 ، همت2017من سنة  مــارس شهر، خالل ONSSA)للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )

 من المواد الغذائية موزعة كالتالي: طن 1.750.000حوالي 

 منها كانت 1.110 ميدانية، زيارة 5.546 للمكتب بـ مصالح المراقبة التابعة قامت: داخل السوق الوطني 
 اللجان اإلقليمية المختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من: إطار في

 

  من مختلف المنتجات الغذائية؛ طن  95.300 مراقبة 

   من اللحوم  طن 320من المنتجات الغذائية الغير صالحة لالستهالك، منها  طن 478حجز وإتالف
من  طن 04و ،من الحليب ومشتقاته طن 02 من منتجات البحر، طن 152 ،الحمراء والبيضاء

 متنوعة.  منتجات غذائية

   تصة من اجل البث فيها.ملف أمام المحاكم المخ 275تقديم 

 

 من مختلف المنتجات الغذائية. وعلى إثر هذه المراقبة تم  طن 0.00011.3: تمت مراقبة عند االستيراد
من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية  طن 134 ، وتم إرجاعشهادة قبول 4.653تسليم 

 الجاري بها العمل.
 

 شهادة  9.926الغذائية، وأسفرت عن إصدار  من المنتجات طن 348.850 تمت مراقبة :عند التصدير
 .صحية وصحية نباتية

 الصحيةبالسالمة  المتعلق 28-07من جهة أخرى وفي إطار برنامجه الوقائي ووفقا لمقتضيات القانون 
 للمنتجات الغذائية، تم :

   في القطاع الغذائي اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاوالت العاملة  72منح
 وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب؛ اعتماد 5.146 ما مجموعه يأ

   زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير  1.150القيام بـ
 الصحية؛

   عملية تفتيش في إطار عمليات اإلشهاد الصحي والتحريات الصحية؛ 350القيام 

   دات اعتماد شها 29منحATP  شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات  797للنقل الدولي
 الغذائية سريعة التلف؛

   لعدم احترام المعايير الجاري  (2لمؤسستين )وسحبه  (6)مؤسسات  لستةتعليق االعتماد الصحي
 بها العمل.

 
L’ONSSA est un établissement public, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, crée par la loi n° 
25-08 et doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il exerce pour le compte de l'Etat les attributions 
relatives à la protection de la santé du consommateur et à la préservation de la santé des animaux et des végétaux. 
Tél:0537676554  / GSM:06 73 99 78 38 
Email : communication@onssa.gov.ma 
www.onssa.gov.ma 

mailto:communication@onssa.gov.ma

