
 

 

 2016/06/10 في  لرباطا          2016/   12 عدد بالغ صحفي 

 

 2016 مايخالل شهر  حصيلة المراقبات

ما  عند االستيراد والتصدير وفي السوق الداخليهمت أنشطة المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية  2016خالل شهر ماي 

 يلي : 

ونباتي. وعلى إثر هذه المراقبة  من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني طن 888269: تمت مراقبة االستيرادعند  

 .بها العملغير المطابقة للمعايير القانونية الجاري الغذائية طن من المواد  480شهادة قبول، وتم إرجاع  3285 تم تسليم

 
  .)نباتيةوصحية شهادة صحية  7917إصدار(، الغذائية المنتجاتطن من  163328مراقبة تمت  :عند التصدير 

 

في إطار اللجان  2606زيارة ميدانية، منها  6776: قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب داخل السوق الوطني 

 اإلقليمية. وقد مكنت هذه التحريات من:
 

  طن من المنتجات الغذائية؛  86244 مراقبة 

  من  87.5 طن من اللحوم الحمراء ، 242 : طن من المنتجات غير الصالحة لالستهالك منها 512 حجز وإتالف

 3863،  طن من المصبرات النباتية، 15طن من اللحوم البيضاء،  55،   طن من األسماك 70،  الفواكه الجافة

 .توغيرها من المنتجا؛بيضة لالستهالك، 

  ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها. 204تقديم 

 

 بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، تم: المتعلق 07-28في إطار برنامجها الوقائي ووفقا للقانون  ،من جهة أخرى

  4515 مجموعهأي ما  اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاوالت في القطاع الغذائي 81منح 

 المواد لتخزين مستودعات تخص 495 منها ،وترخيص على المستوى الصحي مسلم من طرف المكتب اعتماد
 ؛الغذائية

  زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط الالزمة التي تم على أساسها الترخيص أو االعتماد ما  351القيام بأكثر من

عملية  2144القيام بحوالي و ؛تزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاوالت المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب

 ؛ التحريات وإصدار الشواهد الصحيةتفتيش في إطار 

  ؛للمواد السريعة التلف اعتماد للنقل الدولي 36و اعتماد صحي للنقل الوطنيشهادة    2956إصدار 

 لمؤسسات في القطاع الغذائي، عتماداتا  3 سحب و    اتمؤسس  03االعتماد الصحي ل تعليق 

  ،ال تتوفر على االعتماد الصحي، وتشتغل في ظروف وشروط صحية غير  اقتراح إغالق مؤسسة إلنتاج المربى

 مالئمة وال تتطابق مع المعايير القانونية.
 

يون طن عند  لم 1,6 ،االستيرادمليون طن عند  5,1 تمت مراقبة 2016بداية سنة و تجدر اإلشارة إلى انه منذ 

  .السوق الداخليفي  طن  906 000و التصدير

 

 
 

، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة 08-25المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون رقم 
 لية المالية وتمار  لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة  المستهل  والحفا  على صحة الحيوانات و النباتات.بالشخصية المعنوية واالستقال
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