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

 
 

رمضان من شهر الث ألسبوع الثلمصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية تواصل 
 أجل  حماية  صحة  المستهلك. من ك لالمراقبة الصحية على المواد الغذائية األكثر استهالكا و ذالمبارك تكثيف 

 
ميدانية تم خاللها خرجة  5701للمكتب على مستوى السوق الداخلي المراقبة التابعة فرق  فخالل هذه الفترة أنجزت

البالغ عددها المراقبة  عمليات . وقد أسفرتومؤسسات صناعية ومجازر ومطاعم نقطة بيع  55771مراقبة وزيارة 
محضر مخالفة مباشر   15عينة من المواد بهدف القيام بالتحاليل المخبرية و تحرير 793عن أخد عملية  17717
 نتج عن هذه كما . اسالمتهعملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها و شروط    11672 و إنجاز

 التالية9  ةحجز وإتالف المواد الغذائية الفاسدالعمليات 
 

o 0016  من المنتوجات الدهنية النباتية؛كلغ 
o 611 ؛و مشتقاتهمن الدقيق  كلغ 
o 511 من الفواكه الجافة؛ كلغ 
o 283 من أملو؛ كلغ 
o 228 الحلويات التقليدية و الحلويات بالعسل؛الشباكية ومن  كلغ 
o 334 التمور؛ كلغ من 
o 060 من الفواكه الطرية )االناناس(؛  
o 257 كلغ من الحلويات؛ 
o 061 ؛والشوكوالطة و الحلويات من البسكويت  كلغ 
o 001 من المربى؛ كلغ 
o 84 ؛بةمستحضرات السكرمن ال كلغ 
o 83 كلغ من منتجات الحلويات؛ 
o 32 من المصبرات النباتية ؛ كلغ 
o 31 ؛اتين الحلوبعجمن  كلغ 
o 31 االرز؛ من كلغ 
o 71 من التوابل؛ كلغ 
o 17 ؛من المعجنات والكسكس كلغ 
o 27 المشروبات،من  كلغ 
o 52 ية؛من البطاطس المقل كلغ 
o 779 ؛من المشروبات  لترا 
o 23 من زيت؛ لترا 
o 16 ؛زيت الزيتون و زيت المائدةمن  لترا 
o 2 لترات من ماء الزهر؛ 



o 1381  ؛طنا من األحشاء 31و ذبيحة السرية ن الطنا آتية م 6من بينها  ءالحمراللحوم طنا من ا 
o 70  ؛من منتجات الصيد طنا   
o 5081  ؛من اللحوم البيضاء طنا 
o 581 ؛الحليب جاتتمنمن  طنا 
o 523  العسل؛كلغ من  
o 2197 ؛بيضة 

 

 
بعة المختصة التامصالح المن المنتجات الغذائية من قبل طنا  20000قد تمت مراقبة ف ،أما على صعيد االستيراد 

عينة  48 وأخذعينية للمنتجات ومراقبة وثائقية  805 ازانجوملفا  514الجة قامت بمعبنقط الحدود التي للمكتب 
 9لتاليةاالغير مطابقة  الغذائية المنتجاتمن  كلغ 625طنا  38إرجاع  و  المخبريةقصد  التحاليل 

 
o 22  ؛التمورمن  طنا 
o  17 مركز الطماطم؛من طنا 

 

 

 

، خاضعة لوصاية 17-34ب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية أنشئت بموجب القانون رقم المكت
الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية  واالستقاللية المالية و تمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة  

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

 

(مصلحة التواصل  ) االتصال : عبد الرحمن حنصال  
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