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 لثالثا ألسبوعلالمواد الغذائية  مراقبةبحمالت  يقوم لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةا

 1436 المبارك شهر رمضان من
 

 

من لثالمراقبة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية خالل األسبوع الثا واصلت مصالح  
ةاستهالكا و ذلك من أجل حماية صح شهر رمضان المبارك عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية األكثر  

 المستهلك.
 

المنتجات الغذائية ذات األصل الحيواني من مختلف  طن  21449  مراقبةتمت  ،االستيرادعلى مستوى و هكذا 

  والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية.

 

  خرجة مراقبة ميدانية منها  2067 أما على مستوى السوق المحلي، فقد قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 

ضر مح 50 قصد تحليلها و اتعينمحضر ألخذ  231 تحريرمن خاللها م ت خرجة ضمن لجان إقليمية 1005

 مخالفة.

 

كلغ   983صالحة لالستهالك منها :الغير المنتجات طن من ال  176 وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز و إتالف

    لتر 6375 و  سكريةالمحضرات المن  طن 8 وكلغ من الفواكه الجافة   877 و دقيقمن ال طن 44 من التمور و

من المنتجات السمكية  طن 9 ومشتقات اللحوم  ومن اللحوم  طن 21و الزيوتمن لتر  273و المشروبات  من

 1102ضبط و تدمير أكثر من  ،منذ بداية شهر رمضان المبارك و هكذا فقد تم من مشتقات الحليب.طن    6.8و

لمكتب اي مفتشمن قبل  لالستهالكغير صالحة و حيواني المنتجات الغذائية من أصل نباتي مختلف من  طن
 . الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

لمواد الغذائية لالمراقبة الصحية بيقوم  للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةوتجدر االشارة إلى أن المكتب الوطني 
تقوم مصالح المكتب بمراقبة مستمرة ويومية  حيث على طول السلسلة الغذائية على طول السنة و بصفة منتظمة

بما فيها أيام السبت واألحد والعطل خاصة في مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء و أسواق السمك وأسواق الجملة 
منتظم لمؤسسات إعداد و تحويل  تفتيشكما تقوم كذلك ب ،و نقط التفتيش الحدودية بالنسبة للواردات والصادرات

 لغذائية.وتخزين المواد ا
 
الصيفية  عطلةات التي تعرف زيادة في استهالك المواد الغذائية كالرخالل الفت ه المراقبةذهيقوم المكتب بتشديد و 

 وشهر رمضان و عيد األضحى...
 

مليون طن من المواد الغذائية في السوق المحلي و  18مراقبة حوالي  ،2014خالل سنة  ،ولإلشارة فقد تمت
عن شهادة صحية،  180700، التي استلزمت إعطاء والتصدير. وقد أسفرت هذه المراقبة عند واالستيراد

 في السوق المحلي.طن  7200 الستيراد وحجز اطن عند  3200إرجاع 
 

 

 



المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري، 

، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية  واالستقاللية المالية و 08-25 أنشئت بموجب القانون رقم

 تمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة  المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات.
 

 مصلحة التواصل     

  38 78 99 73 06  

karima.zouine@onssa.gov.ma 
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