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 يقدم حصيلة المراقبة الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  المكتب
 1435األول لشهر رمضان  خالل األسبوع الصحية للمنتجات الغذائية 

 

 

المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة  مدٌق، المراقبة الصحٌة على المواد الغذائٌة األكثر استهالكا على إثر إنجاز عملٌات
 . 1435رمضان شهر من ( 4302ٌولٌوز  6بونبو إلى  03)من األسبوع األول  حصٌلة للمنتجات الغذائٌة

 

 من بينها زٌارة مٌدانٌة  1100للمكتب على مستوى السوق الداخلً المراقبة التابعة فرق  أنجزت ،فخالل هذه الفترة

 عمليات نقطة بيع. وقد أسفرت  7500تم خاللها مراقبة والتً  ،والمحلٌة المختلطةجن اإلقلٌمٌة للافي إطار  864

   36عٌنة من المواد بهدف القٌام بالتحالٌل المخبرٌة و تحرٌر  246عن أخد عملٌة  21450البالغ عددها المراقبة 
عملٌة تحسٌس فً مجال تخزٌن المواد الغذائٌة وعنونتها و شروط     21168محضر مخالفة مباشر و إنجاز

 التالٌة:  ةحجز وإتالف المواد الغذائٌة الفاسدالعملٌات  نتج عن هذه كما . سالمتها
   
 
 

o 436  الدقٌق كلغ من 
o 250  الطرٌةالفواكه اكلغ من  
o 157 من الحلوٌات التقلٌدٌة  كلغ 
o 113 المواد الذهنٌة النباتٌة من  كلغ 
o  003 والعجائن   سالكوسكومن  كلغ 
o 97 من المصبرات النباتٌة  كلغ 
o 90  مور من الت كلغ  
o 69 من مستحضر من السكر كلغ 
o 26 من األرز والقطانً  كلغ 
o 23 من مركز الطماطم كلغ 
o 48 الشكوالطة والحلوٌات    ٌتمن البسكو كلغ ، 
o 40 من الملح  كلغ 
o 08 من القهوة والشاي كلغ 
o  08 من المربى كلغ 
o 04 من الفواكه الجافة  كلغ  
o  059  ًلترا من الماء المعدن 
o 050  لترا من الزٌوت 
o 28  لترا من العصائر 
o 47  طنا من األحشاء 09و من الذبٌحة السرٌة طنا األتٌة  5،5للحوم الحمراء من بٌنها طنا من ا 
o 43،5  من اللحوم البٌضاء طنا 
o 06 من منتجات الصٌد   طنا 
o 633  من مشتقات الحلٌبكلغ  
o 83 من العسل  كلغ 
o  0933  بٌضة 

-  



 
 
 
 
 
 

بنقط المختصة التابعة للمكتب مصالح المن قبل االستٌراد  عندطنا من المنتجات الغذائٌة  83333تمت مراقبة كما 
قصد   ات عٌن أخذعملٌة  05و وثائقٌة وعٌنٌة مراقبة عملٌة  838 زاإنجملفا و   533الجة الحدود التً قامت بمع

 طنا من المواد.   50المخبرٌة و بإرجاع   التحالٌل 
 

، خاضعة لوصاٌة 38-45المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة مؤسسة عمومٌة أنشئت بموجب القانون رقم 
رس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماٌة صحة  الدولة ومتمتعة بالشخصٌة المعنوٌة  واالستقاللٌة المالٌة و تما

 المستهلك والحفاظ على صحة الحٌوانات و النباتات.
www.onssa.gov.ma 
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