
         

 

 30/05/2022الرباط في                              06/2022بالغ صحفي عدد 

 بالغ صحفي            
 الصحي ألونسا: إلزامية قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي  الترخيص

 

 

ير غمنتوج غذائي قصد توزيعه في السوق و الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين وعنونة أي  ●

 الصحي من طرف اونسا، ملزمة بتسوية وضعيتها قبل مواصلة أنشطتها؛الترخيص املتوفرة على 
 

الصحي املمنوح من طرف أونسا بالنسبة الترخيص ينصح املكتب املستهلكين باقتناء املنتجات الغذائية التي يشار في عنونتها الى رقم  ●

 ملحلية أو اسم وعنوان املستورد بالنسبة للمنتوجات املستوردة.للمنتوجات ا

 

املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، يذكر املكتب الوطني للسالمة الصحية  28-07طبقا للقانون رقم 

وعنونة للمنتجات الغذائية "أونسا"، أن جميع الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب وتخزين 

  الصحي من طرف أونسا.الترخيص املواد الغذائية قصد توزيعها في السوق ملزمة بالحصول مسبقا على 
 

الصحي ألونسا لتسوية وضعيتها قبل مواصلة نشاطها ويمكن الترخيص ويدعو املكتب الوحدات التي ال تتوفر على    

 الصحي. الترخيص ن أجل إيداع طلب ألرباب هذه الوحدات االتصال باملصالح اإلقليمية ألونسا م

، فإن أرباب الوحدات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف 28-07وتجدر اإلشارة، أنه وفقا ملقتضيات القانون رقم 

الترخيص وتوضيب وتخزين وعنونة املواد الغذائية، الذين يعرضون في السوق منتجات غذائية دون الحصول على 

 سا، يعتبرون مخالفين للقانون.الصحي من طرف أون

تخزين جدير بالذكر، أن عدد الوحدات على الصعيد الوطني التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتلفيف وتوضيب و 

وحدة، تقوم مصالح املكتب بمراقبتها  9677الصحي الونسا قد بلغ الترخيص وعنونة املواد الغذائية والحاصلة على 

 بكيفية منتظمة.    
 

الصحي للمكتب الذي الترخيص ما ينصح املكتب املستهلكين، خالل اقتناء املنتجات الغذائية، بالتأكد من وجود رقم ك  

يشار إليه في عنونة املنتوج بالنسبة للمنتوجات الغذائية املحلية، أو اسم وعنوان املستورد بالنسبة للمنتوجات الغذائية 

 املستوردة.

؛ خاضعة لوصاية الدولة 08-25لقانون رقم الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ أنشئت بموجب ااملكتب الوطني للسالمة 

 صحة املستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.  ومتمتعة بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية وتمارس لحساب الدولة االختصاصات املتعلقة بحماية

 + 212673997838+ / 212537676554مصلحة التواصل:

communication@onssa.gov.ma / 

www.onssa.gov.ma 

 


