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  2015/  10 عدد  بالغ صحفي 

         
  1436شھر رمضان  األسبوع األول من المواد الغذائیة خالل من مختلف كلغ  000 616  حجز

  
  

خالل األسبوع األول من شھر مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة شددت 
 أجل حمایة صحة المستھلك. من ك لالمراقبة الصحیة على المواد الغذائیة األكثر استھالكا و ذالمبارك رمضان 

 
  

الحیواني  األصل المنتجات الغذائیة ذات مختلف من كلغ 000 868 78 تمت مراقبة ستیراد،اال فھكذا على مستوى 
رفض و بة تم المراقو على إثر ھذه  الحدودیة.في مختلف النقاط لمكتب لالمختصة  المصالح والنباتي من قبل

من   كلغ   168 8تتكون من  بھا و لللمعاییر المعمومن المنتجات الغذائیة لعدم مطابقتھا   كلغ 081 13  إرجاع
   .من المنتجات السمكیة كلغ  393 2 خضر المجمدة و المن   كلغ  520 2الفواكھ الطریة و

  
 منھامیدانیة خرجة مراقبة   473 1 بعة للمكتب باقامت مصالح المراقبة الت فقد ،السوق المحلي على مستوى أما

 ضرامح تحریرتحلیلھا، وقصد أخذ عینات تم  ، و في إطار ھذه المراقبة. ضمن لجان إقلیمیة خرجة  739
لصالح  تحسیس في مجال تخزین المواد الغذائیة وعنونتھا و شروط  سالمتھا اتإنجازعملیكما تم . مخالفةال

  .المستھلكین والمھنیین
  
  
 و كلغ من التمور   037 45:  منھا منتجات غیر صالحة لالستھالك إتالف وحجز عن العملیات ت ھذه أسفرقد و

 147 40 و الغذائیة والكسكس من العجائن كلغ 945 4 وكلغ من الفواكھ الجافة  200 6 و الطحینمن  كلغ  500 59
 المشروبات لتر من  74000 و  لتر من العصائر 397 42 و من الشكوالطة  كلغ 397 42و  ارینڭالماركلغ من 

 كلغ  500 1و  حمراءكلغ من اللحوم ال  500 6 و ضاءطن من اللحوم البی 15و  لتر من المیاه المعدنیة 524 20  و 
صة الزبدة) و ا(خ مشتقات الحلیب من كلغ   000 40و  المنتجات السمكیة من كلغ   932 25و اللحوم شتقاتمن م
  .ةبیض 3797 من منتجات النحل و كلغ  777

 
  
  
  

المكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة مؤسسة عمومیة، تحت وصایة وزارة الفالحة والصید البحري، أنشئت بموجب 
المالیة و تمارس لحساب الدولة االختصاصات ، خاضعة لوصایة الدولة ومتمتعة بالشخصیة المعنویة  واالستقاللیة 08-25القانون رقم 

 المتعلقة بحمایة صحة  المستھلك والحفاظ على صحة الحیوانات و النباتات.
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