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  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يقدم حصيلة المراقبة المكتب 
  1434  الصحية للمنتجات الغذائية خالل شهر  رمضان

  
  

المبارك  شهر رمضانلمنتجات الغذائية األآثر استهالآا خالل المكثفة على ا الصحيةالمراقبة على إثر حملة 
التي خاضها على الصعيد   تاإلجراءا  للمنتجات الغذائية حصيلة المكتب الوطني للسالمة الصحية يقدم  1434
  . الوطني

  
عملية تحسيس في مجال تخزين المواد  11058أنجزت مصالح المكتب أرباب نقط البيع ففي مجال تحسيس 
السالمة بتقديم النصائح الضرورية وتوزيع ملصقات حول الشروط   ةعنونالو النظافة  الغذائية و شروط 
  .في محاالت الجزارة، بيع السمك، المطاعم والبقالة  احترامهاالصحية الواجب 

  
 47646خاللها مراقبة  دورية تم 6179ب  الوطنيعلى مستوى السوق  فرق المراقبة للمكتبقامت آما 
عملية   114197وقد أدت هذه التحريات إلى إنجاز . جماعية ومؤسسات صناعية ومجازر ومطاعم بيع نقطة

 1076وإتالف  حجز وإلى محضر مخالفة  354 لتحاليل وتحريرا قصد عينة  2856 أخد مراقبة من بينها 
  : والمتمثلة أساسا في  الصالحة لالستهالكلترا من المنتجات الغذائية الغير  2220طنا و

  
o 134 متأتية من اللحوم المن و طنا  طنا من األحشاء 97من بينها  ءالحمراللحوم طنا من ا

 الذبيحة السرية
o 53  من اللحوم البيضاء طنا 
o 2،7  من مشتقات اللحوم  طنا 
o 672  من منتجات الصيد   طنا 
o 6  من مشتقات الحليبطنا 
o 856  منتجات النحلآلغ من  
o 17965 بيضة 
o 1354  طبقا ووجبة محضرة 
o 91 من المشروبات الفورية  آلغ 257و طنا 
o 6965  التمورآلغ من 
o 1339  آلغ من الفواآه الجافة 

 o 1808   دقيق المن  آلغ
o 1053 من الحلويات التقليدية  آلغ 
o 265 مستحضرات الحلوياتمن البسكوالتة و آلغ 
o 1631 من المصبرات النباتية  آلغ 
o 303 من مواد التحلية آلغ 
o 135  المربىآلغ من 



o 122  المارڭارين آلغ من 
o 134 من العجائن والكسكس  آلغ 
o 592  لترا من المشروبات الغازية 
o 389  لترا من العصائر والنكتار 
o 164   لترا من الماء المعدني 
o إلخ. 

  
  

و لقد تصدر عدم احترام سلسلة التبريد قائمة أسباب مصادرة هذه المنتجات الغذائية بالدرجة األولى متبوعا  
المنتوج وبعدم احترام شروط التخزين في درجة الحرارة المناسبة، وانتهاء مدة الصالحية بعدم معرفة مصدر 

  . و عدم احترام شروط العنونة
  

 225عملية مراقبة موزعة ما بين  785 نقط الحدودب لمراقبة والجودةامصالح أنجزت ، فعلى مستوى اإلستيراد
تبين من خاللها عدم مطابقة بهدف القيام بالتحاليل المخبرية عينية  137أخد وعينية  مراقبة 554 ووثائقية مراقبة 

إذ نتج عن ذلك . غذائيةالمواد المن لترا  476837طنا و 99331 مراقبةآما تمت . للتشريعات الجاريحالة  7
بسبب عدم مطابقة الوثائق المصرح بها و عدم مطابقة العنونة للقوانين الجاري هذه المنتجات  من طنا 70إرجاع 

  :   أساسا والتي تضمنتبها العمل 
  

 طنا من مشتقات الحليب  580 •
 التمورمن آلغ  700و طنا  90 •
 من منتجات الصيد   طنا 10 •
 المربىآلغ من  37 •
 البسكوالتةمن  آلغ 668و طنا 87 •
  من المشروبات الفورية آلغ 564و طنا 14 •

  
  
  
  

، خاضعة 08- 25المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية أنشئت بموجب القانون رقم 
لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية  واالستقاللية المالية و تمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية 

.لى صحة الحيوانات و النباتاتصحة  المستهلك والحفاظ ع
www.onssa.gov.ma
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