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 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يواصل المراقبة المكتب
 1435مواد الغذائية خالل شهر رمضان على ال 

 
 

رمضان ألسبوع الثانً من شهر لمصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة تواصل 
 أجل  حماٌة  صحة  المستهلك. من ك لالمراقبة الصحٌة على المواد الغذائٌة األكثر استهالكا و ذالمبارك تكثٌف 

 
مٌدانٌة تم خاللها خرجة  881للمكتب على مستوى السوق الداخلً المراقبة التابعة فرق  فخالل هذه الفترة أنجزت

البالغ عددها المراقبة  عملٌات . وقد أسفرتومؤسسات صناعية ومجازر ومطاعم ة بٌعنقط  9950مراقبة وزٌارة 
محضر مخالفة مباشر   48عٌنة من المواد بهدف القٌام بالتحالٌل المخبرٌة و تحرٌر 476عن أخد عملٌة  25863
 نتج عن هذه كما . سالمتهاعملٌة تحسٌس فً مجال تخزٌن المواد الغذائٌة وعنونتها و شروط    25339و إنجاز

 التالٌة:  ةحجز وإتالف المواد الغذائٌة الفاسدالعملٌات 
   

o 025 من الفواكه الطرٌة )االناناس(؛  
o 537 من السمٌد و الدقٌق ؛ كلغ 
o 863 كلغ من الحلوٌات؛ 
o 273  ؛التموركلغ من 
o 283 من الحلوٌات التقلٌدٌة ؛ كلغ 
o 368  و المنتوجات الدهنٌة النباتٌة؛  المارڭارٌنكلغ من 
o 345 من البسكوٌت ؛ كلغ 
o 328  لحلوٌات؛عجٌن اكلغ من 
o 323 من الفواكه الجافة؛ 
o 350 كلغ من القهوة؛ 
o 83 من المصبرات النباتٌة ؛ كلغ 
o 85 من المعجنات والكسكس؛  كلغ 
o 85 ستحضرات السكرٌة من م كلغ 
o 13 كلغ من التوابل؛ 
o 64 كلغ من السكر؛ 
o 04  مركز الطماطم؛كلغ من 
o 86كلغ من الشوكوالطة و الحلوٌات؛ 
o 84 كلغ من االرز و القطانً؛ 
o 21 كلغ من الشاي؛ 
o 20 كلغ من البطاطس المقلٌة؛ 
o 34 كلغ من الملح؛ 
o 38  المربى؛كلغ من 
o 220  ؛لترا من المشروبات 



o 331  الشراب؛لترا من 
o 358  ؛لترا من العصٌر والنكتار 
o 86   ً؛لترا من الماء المعدن 
o 24 ؛طنا من األحشاء 26و ن الذبٌحة السرٌة طنا آتٌة م 3من بٌنها  ءالحمراللحوم طنا من ا 
o 15,5  ؛من منتجات الصٌد طنا   
o 8  ؛من اللحوم البٌضاء طنا 
o 842  ؛من مشتقات الحلٌبكلغ 
o 326  العسل؛كلغ من  
o 4311 ؛بٌضة 

 

 
مصالح المن المنتجات الغذائٌة من قبل كلغ  234و طنا  88555قد تمت مراقبة  أما على صعٌد االستٌراد 

عٌنٌة للمنتجات ومراقبة وثائقٌة  588 ازانجوملفا  051الجة قامت بمعبنقط الحدود التً المختصة التابعة للمكتب 
 :لتالٌةاالغٌر مطابقة  الغذائٌة المنتجاتمن  كلغ 336طنا و 63إرجاع  و  المخبرٌةعٌنة قصد  التحالٌل  85 وأخذ

 
o 43  ؛التمورمن  طنا 
o 45 كلغ من الحلوٌات؛ 
o 15 مركز الطماطم؛من  105طنا و 
o 0 .طنا من مصبرات زٌتون المائدة 

 

 

 

، خاضعة لوصاٌة 53-20المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة مؤسسة عمومٌة أنشئت بموجب القانون رقم 
تمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماٌة صحة  الدولة ومتمتعة بالشخصٌة المعنوٌة  واالستقاللٌة المالٌة و 

 المستهلك والحفاظ على صحة الحٌوانات و النباتات.
www.onssa.gov.m ض 

 

(مصلحة التواصل  ) االتصال : عبد الرحمن حنصال  

  85 85 99 88 65  

abderrahman.hansal@onssa.gov.ma   
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