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ROYAUME DU MAROC

المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة

القنٌطرة-ســـال -جهة الرباط : المدٌرٌة الجهوٌة

:الخمٌس التشاوري لسال

:السالمة الصحية للمستهلك
"مسؤوليـــة الجميــع"

المديرية الجهوية  لجهة الرباط ســـال القنيطرة

زكرٌاء الشرقاوي. د: تقدٌـم
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المديرية الجهوية  لجهة الرباط ســـال القنيطرة

   5822نشر في الجريدة الرسمية رقم  
2010مارس   18الموافق لـ   1431بتاريخ فـاتح ربيع الثاني  

1-10-08تنفيذا للظهير الشريف رقم  
2010فبراير   11الموافق لـ   1431صفر   26الصادر في    

28-07القـانـــون رقم  تقديم
المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  

http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.avocat-chaudon.com/gifs/img_droit_penal.jpg&imgrefurl=http://www.avocat-chaudon.com/droit-penal.php&usg=__N0hhlMnWy2HYPSFfCpUHoagr1c8=&h=674&w=549&sz=60&hl=fr&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=aqZNCj3iwk_ZAM:&tbnh=138&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Ddroit%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


3

 ؟28-07لماذا سن القـانون رقم  : مقدمــة
  األهداف المتوخات من هذا القـانون
 شروط عرض المنتجات الغذائية في السوق
 التتبعو    التسجيل، الترقيم
 عنونة المنتجات الغذائية: إعالم المستهلك
   للبحث عن المخالفـات ومعاينتها  وسائل التحريــــاتاالختصاص و
 المخالفــــــات
 أحكام إنتقـاليـــــة
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الفــــهرس
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المستهمك أو التصدير من الضيعة أو المزرعة
أو عند االستيراد
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جعل الفالحة قاطرة للتنمٌة االقتصادٌة فً المغرب، -

الزٌادة فً اإلنتاج الزراعً و الغذائً وتطوٌر تنافسٌته، -

تحسٌن جودة المنتجات الفالحٌة وضمان سالمتها الصحٌة على امتداد السلسة الغذائٌة، -

تعزٌز ثقة المستهلك فً مصداقٌة المنتجات الغدائٌة الوطنٌة على مستوى الجودة و  -

.السالمة الصحٌة
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من بٌن األهداف األساسٌة

:التً سطرت فً إطار مخطط المغرب األخضر 
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األسهاث الصحيت والخحذياث الخي فزضج إعادة الٌظز في

الوزالبت الحاليت  

ظهور أمراض حيوانية معدية خطيرة وقابمة االنتقال إلى اإلنسان كمرض جنون البقر 1.
.وأنفموانزا الطيور

مموثات ومخاطر الجماعية  يةاالغذالناجمة  عن التسممـات األمراض  تكاثــر األخطار و2.
...كمادة الديوكسين والميالمين  المواد الغذائية

معايير سالمة وجودة هذه المواد مالئمة التجارة الدولية لممواد الغذائية والحاجة إلى  نوعت3.
؛

سالمة  بأهميةالتحضر السريع وزيادة وعي المستهمك  ذلك تغيير أنماط الحياة، بما في4.
،وجودة األغذية

اتفاقيات )تقريب التشريعات الوطنية لممواد الغذائية من تشريعات الشركاء األروبيين 5.
.  (الوضع المتقدم
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فزض همارباث جذيذة

للوزالبت علي الصعيذ الذولي و الوحلي 

وقع التسممات الغدائٌة:

 35تكلف ( اطفال)ملٌون شخص سنوٌا فً العالم  2.2وفاة -

ملٌار دوالر

أزمة التسممات بالزٌوت  الملوثة فً المغرب فً الستنٌات -

منهم من   (Botulisme)شخص بتسمم البوتلزم  220إصابة -

فً  (Mortadelle)فقد الحٌاة إثر تناولهم منتوج المرطدٌال 

1999صٌف 

أدي حثما إلى:

اعتماد مقاربة جدٌدة و اللجوء 

الى منهجٌات تمكن المنتج من 

التحكم فً المخاطر علً طول 

سلسلة االنتاج وتحدد التزاماته 

.ومسؤولٌاته

ضمان السالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة -

ترسٌخ ثقة المستهلك فً المنتجات الغذائٌة الوطنٌة -

  تقوٌة تنافسٌة المنتوج المغربً على الصعٌد الدولً وكسب أسواق جدٌدة -

                      
ROYAUME DU MAROC

المديرية الجهوية  لجهة الرباط ســـال القنيطرة



7

                      
ROYAUME DU MAROC

الىضع على الصعيذ الىطٌي

التشرٌع الحالً غٌر مواكب للمفاهٌم الدولٌة فً مجال السالمة الصحٌة 

:للمنتجات الغذائٌة

محدودٌة إدماج و انخراط المنتجٌن فً تدبٌر الجودة و السالمة الصحٌة  -

مع نقص فً اعتماد برامج المراقبة الذاتٌة من طرف المإسسات،

إجراء مراقبة المنتجات الغذائٌة فً آخر السلسلة الغذائٌة،  -

.عدم تحمٌل مسإولٌة المنتجٌن فً تسوٌق منتجات غذائٌة سلٌمة -

07-28القانون

المتعلق بالسالمة 

الصحٌة للمنتجات 

الغذائٌة

أداة عمل المكتب الوطنً 

للسالمة الصحٌة للمنتجات 

الغذائٌة
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حخجلى خاصياث الماًىى الجذيذ 

في ضزورة الخذخل على طىل السلسلت الغذائيت

التحويل
المعالجة

مراقبة 
وسائل 
اإلنتاج

مراقبة 
ظروف 
اإلنتاج

تتبع استعمال
البذور 

و األسمدة 
والمبيدات

المراقبة 
والحماية
الصحية

لمقطيع 

مراقبة
وحدات  

اإلنتاج والتخزين
وسائل النقل

مراقبة
المجازر، األسواق  

والمطاعم 
الجماعية

اإلشهاد
الصحي البيطري 

مراقبة
نقط البيع 

مراقبة 
نظام

اإلنتاج
االعتماد

الصحي 
مدى احترام

الشروط 
الصحية 

ظروف 
النقل

والتخزين 

مراقبة
المنتوج 
النهائي 

مراقبة 
استعمال

األدوية 
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28.07همخضياث الماًىى رلن 

األهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم    القسـم األول
:مادة 30أبواب و  8أقســام،  5ٌتضمن القانون 

شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة 
.لتغذية الحيوانات في السوق القسـم الثاني 

االختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها القسـم الثالث

المخالفات والعقوبات القسـم الرابع 

.أحكام إنتقـــالية    القسـم الخامس
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28-07األهذاف الوخىخاث هي الماًىى 

انخراط المنتجٌن فً )وضع المبادئ العامة للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌة  -

....(عملٌة المراقبة الصحٌة، نظام التتبع، نظام المراقبة الذاتٌة، 

تسوٌق منتجات غذائٌة ومواد  والتً ٌجب وفقها إعداد وإنتاج  تحدٌد الشروط -

.معدة لتغذٌة الحٌوانات سلٌمة

الغٌر السلٌم، خصوصا بوضع القواعد العامة  المنتوجعدم السماح بتسوٌق  -

المتعلقة بالصحة والسالمة الصحٌة،

إرساء القواعد االلزامٌة إلعالم المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات  -

.الغذائٌة والمواد المعدة لتغذٌة الحٌوانات وتحدٌد الوثائق المرافقة لها
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هجال الخطبيك

تشمل مقتضيات القانون كل مراحل إنتاج المنتجات األولية و المنتجات الغذائية 
عمى طول ...والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحويمها وتوزيعها وتسويقها 

.السمسة الغذائية
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   حعزيف الوفاهين

(Terminologie)

مصطلح  18على تعرٌف   3المادةتحتوي 

:وارد فً نص هذا القانون، نخص بالذكرمنهـــا
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 أو فاسدا ٌكون أن دون ،غذائً منتوج كل أو أولً منتوج كل

 المستوى على المطلوبة الضمانات كل على ٌتوفر ال ساما،

 التً فٌها المرغوب غٌر العناصر بعض إلى بالنظر الصحً،

 جودته تدهور نتٌجة أو التلوث، بسبب سواء علٌها، ٌحتوي

معا؛ هما أو الكٌماوٌة أو المٌكروبٌولوجٌة

:منتوج غٌر صالح لالستهالك
Produit impropre à la consommation:
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تعرٌف المفاهٌم   

 (Terminologie)
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 أو فورٌة سامة آثار له غذائً منتوج أو أولً منتوج كل

 صحة على البعٌد أو المتوسط أو القرٌب المدى على محتملة

 أي أو مفرطة صحٌة حساسٌة ٌسبب أو فروعه، أو الفرد

 فردا تصٌب والتً كشفها ٌمكن التً الحساسٌة من آخر شكل

  أو األولً المنتوج إلٌهم الموجه األفراد من معٌنة فئة أو

المعنً الغذائً المنتوج

منتوج مضر بالصحة

 Denrée préjudiciable à la santé
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تعرٌف المفاهٌم   

 (Terminologie)
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 أو غذائً منتوج  أو أولً منتوج مسار تتبع على القدرة

 منتج حٌوان مسار أو الحٌوانات، لتغذٌة معدة مادة

 مادة مسار أو الغذائٌة، المنتجات أو األولٌة للمواد

  أو أولً منتوج فً لإلدماج قابلة أو تدمج لكً موجهة

 عبر وذلك الحٌوانات، لتغذٌة معدة مادة أو غذائً منتوج

.الغذائٌة السلسلة

Traçabilité:التتبع
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تعرٌف المفاهٌم   

 (Terminologie)
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شزوط عزض الوٌخجاث الغذائيت

  والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث في السىق

 أو أولً منتوج أي استٌراد أو تسوٌق أو عرض منع

 الحٌوانات لتغذٌة معدة مادة أي أو غذائً منتوج أي

؛ الحٌوانات أو اإنسان صحة على خطرا تشكل قد

1

 فً غذائً منتوج أو أولً منتوج أي تقدٌم أو عرض ٌمكن ال

 على خطرا ٌشكل كان إذا تصدٌره أو استٌراده أو الداخلٌة السوق

 لتغذٌة معدة مادة أٌة استٌراد ٌمكن ال كما اإلنسان، صحة أو حٌاة

 تقدٌمها أو تصدٌرها أو الداخلٌة السوق فً عرضها أو الحٌوانات

.خطٌرة كانت إذا لها

المديرية الجهوية  لجهة الرباط ســـال القنيطرة
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شزوط عزض الوٌخجاث الغذائيت

  والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث في السىق

2
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إلــزامٌة مؤسسات إنتاج المنتجات الغذائٌة والمواد المعدة لتغذٌة 

قبل الحٌوانات أن تكون مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحً 

.الشروع فً أي نشاط إنتاجً

 ٌجب والحٌوان اإلنسان صحة على خطرا غذائً منتوج أي ٌشكل ال لكً

لألغذٌة، الصحٌة والسالمة النظافة لشروط ٌستجٌب أن

إلزام مإسسات اإلنتاج على الحصول على ترخٌص أو اعتماد على 

ONSSA المستوى الصحً  مسلم من المصالح المعنٌة لــ

ٌستثنى من الترخٌص أو االعتماد مستغلً المإسسات التً ٌكون إنتاجها 

. بالكامل ومباشرة إلى مستهلك نهائً الستهالكه الذاتًموجها 

:استثناء مع تحمل المسؤولٌة عند وقوع أي خطر
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شزوط عزض الوٌخجاث الغذائيت

  والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث في السىق

3
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تحدٌد شروط تسلٌم وتعلٌق وسحب الرخصة أو االعتماد 

  ؛الصحً 

  نقل وسٌلة أو مقاولة أو مإسسة لكل الصحً المستوى على االعتماد أو الترخٌص تسلٌم -

.القانون هذا من 9و 8 المادتٌن فً علٌها المنصوص للشروط مستوفٌة

فً )إذا ثبت اإلخالل بشرط من شروط التسلٌم الترخٌص أو االعتماد لمدة معٌنة  تعلٌق -

(.هذه المدة ال ٌسمح باالنتاج، فً انتظار اتخاذ اتدابٌر الالزمة الحترام شروط التسلٌم

ذ التدابٌر اتخا عدم تبت إذا الترخٌص أو االعتماد عند انصرام المدة المذكورة أعاله سحب -

.تعلٌق الترخٌص أو االعتماد التً كانت وراء
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شزوط عزض الوٌخجاث الغذائيت

  والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث في السىق

4
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،المنشآت، التجهٌزات وسٌر المإسسة

 ،المنتجات األولٌة و المنتجات الغذائٌة

 ،نظافة و صحة األشخاص العاملٌن فً هذه المإسسة

 ،استعمال مواد التنظٌف مرخصة فً مجال انتاج المواد الغذائٌة

 احترام مستوٌات الملوثات الفٌزٌائٌة والكٌماوٌة والبٌولوجٌة.

التقٌد بأحكام النصوص التنظٌمٌة الكفٌلة بضمان صحة وسالمة 

:المنتجات الغذائٌة المطبقة علــــــى
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شزوط عزض الوٌخجاث الغذائيت

  والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث في السىق

5

المديرية الجهوية  لجهة الرباط ســـال القنيطرة

                      
ROYAUME DU MAROC

من طرف المإسسات  (autocontrôle)وضع وتطبٌق برنامج للمراقبة الذاتٌة إلزامٌة -

 Guide de bonnes) pratiques (المنتجة أو اتباع دلٌل لالستعماالت الصحٌة الجٌدة 

d’hygiène)  موافق علٌهما من طرف المصالح المختصة(ONSSA)؛ 

ضمانات المستغل التً ٌجب علٌه استٌفائها لإلستفاذة من الترخٌص أو 

:    االعتماد الصحً

مصادقة فً وثائق المراقبة الذاتٌة، كل اإلجراءات المقررة فً إطار ،لٌتسجإلزامٌة  -

،(ONSSA)المصالح المختصة علٌها من طرف

سنوات ابتداء من تارٌخ إعدادها  5لمدة ال تقل عن إلزامٌة الحفاظ على هذه الوثائق -

.من هذا القانون 21وٌجب أن تقدم عند كل طلب لألعوان المنصوص علٌهم فً المادة 
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شزوط عزض الوٌخجاث الغذائيت

 والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث في السىق
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تدبٌر المنتجات الغٌر السلٌمة التً قد تشكل خطرا على صحة االنسان و 

:الحٌوان

:داخل المؤسسة أو المقاولة
إذا اعتبر أن منتوجه  ال  ONSSAٌجب على المستغل إخبار المصالح المختصة لـ  -

ٌستجٌب للشروط التً تسمح بوصفه سلٌما، إلتخاد التدابٌر المناسبة،

ٌتعٌن على المستغل االدالء  بكل المعلومات التً اتخذها لوقاٌة المستهلك  النهائً من  - 

األخطار و التعاون الوثٌق مع المصالح المختصة

:فً أماكن البٌع
بحجز أو إٌداع المنتوج  24و  23طبقا للمادتٌن ( ONSSA)تقوم المصالح المختصة 

للتؤكد من سالمته الصحٌة،

ٌتحمل المستغل كل المصارٌف الناجمة عن التجمٌع، الحجز، اإلٌداع، المراقبة، النقل،  -

.   التخزٌن، التحلٌل واإلتالف

6
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(  (traçabilité الخخبع

العاملة فً القطاع الغذائً وفً قطاع ضرورة معرفة مستغلً المقاوالت

(traçabilité) تغذٌة الحٌوانات على مزودٌهم بالمواد األولٌة وزبنائهم

 موجهة مادة وكل الغذائٌة المنتجات و األولٌة المنتجات مسار تتبع إلزامٌة -

الغذائٌة، السلسلة طول على الغذائٌة المواد فً لإلدماج
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 أو لهم باع شخص أو مقاولة أو مإسسة كل على المستغلٌن تعرف إلزامٌة --

.الحٌوانات لتغذٌة معدة مواد أو غذائٌة  بمنتجات أو أولٌة بمنتجات زودوه
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الخسجيل والخزلين

 خاضعة تبقى التً الدواجن تربٌة على القانون هذا من 14و 13 المادتٌن أحكام تطبق ال

 إنتاج وبمراقبة الداجنة الطٌور لتربٌة الصحٌة بالوقاٌة المتعلق 49.99 رقم للقانون

.... منتوجاتها وتسوٌق

،((ONSSAالحٌوانات لذا المصالح المختصة  وترقٌمضٌعات تربٌة المواشً  تسجٌلإلزامٌة  -

فً سجل خاص بطرٌقة مسلسلة كل المعلومات المتعلقة بتربٌة  بتدوٌنإلزامٌة مربً الماشٌة  -

.المواشً

:االنتاج الحٌوانً

:االنتاج النباتً

فٌه  تدونضرورة توفر منتجً المنتجات األولٌة من أصل نباتً على سجل 

.عوامل االنتاج المستعملة فً صٌانة وتدبٌر المنتجات
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:إعالم الوسخهلك

عٌىًت الوٌخجاث الغذائيت والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث

مطابقة للشروط  (Étiquetage) عنونةإلزامٌة توفر المنتجات الغذائٌة على  -

،عملٌة التتبع المطبقة علٌها بهدف تسهٌل
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إلزامٌة إنجاز عنونة المنتجات الغذائٌة بطرٌقة تسمح لمستعملٌها  -

،باإلطالع على خصائصها( المستهلكٌن)

شهادة عند إشهار كل منتوج ٌتوفر على القانونٌةاإلدالء بالمراجعضرورة -

.المطابقة أو ٌحمل عالمة الجودة أو تسمٌة أصلٌة أو موقع جغرافً محمً

http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://media.achat-ville.com/uploads/caen/Produit/48/prod_photo1_7639_1234952546.jpg&imgrefurl=http://www.achat-caen.com/pro7639-l-etiquetage-des-pots-de-confiture-LES-CONFITURES-DE-MARY.htm&usg=__rn0n4MxMaYDxs5WgPQGkjv7Kne8=&h=1205&w=800&sz=184&hl=fr&start=89&um=1&itbs=1&tbnid=SAl4STVbWBVcDM:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A9tiquetage%26start%3D80%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.patechnologies.com/FR/Rouleau%2520VL.jpg&imgrefurl=http://www.patechnologies.com/FR/QL_MAIN_FR.htm&usg=__5LRWN30w9FuVqd7HNQq3SXhMwRo=&h=326&w=358&sz=64&hl=fr&start=13&um=1&itbs=1&tbnid=v73xCIwQ2psZPM:&tbnh=110&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3D%25C3%25A9tiquetage%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
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 القانون هذا ألحكام مطابقة غٌر عنونة تحمل التً الغذائٌة منتجاتالتسوٌق منع 

؛التنظٌمٌة   ونصوصه

:إعالم الوسخهلك

عٌىًت الوٌخجاث الغذائيت والوىاد الوعذة لخغذيت الحيىاًاث
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 المختصة المصالح تحدده أجل فً السوق من المنتجات  هذه سحب إلزامٌة

(ONSSA).

 لـ المختصة الصالح تقوم المحدد األجل فً المنتجات هذه تسحب لم إذا   

ONSSA عارضهــــــا أو منتجهـــا نفقة على بحجزهـــا.
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االخخصاص والبحث عي الوخالفاث وهعايٌخها

األعوان المؤهمون التابعون لممكتب الوطني لمسالمة الصحية لممنتجات الغذائية  
ONSSA:

موظفو و مأمورو زجر الغش المحمفون، -
البياطرة المفتشون والتقنيون المحمفون العاممون تحت أوامرهم -

االختصاص:

البياطرة المفوضين من طرف اإلدارة لهذا الغرض وتحت مراقبة  -
.المكتب
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وسائل التحرٌــــات: السلطات المخولة لألعوان

  ّلْج الوؤسسات ّالوقاّالت خالل الٌِار أّ خالل الليل

إذا كاًث هفحْحة في ّجَ العوْم أّ أثٌاء قياهِا بأًشطحِا، 

االخخصاص والبحث عي الوخالفاث وهعايٌخها
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  اإلطالع على  جويىا الْثىاال الحىي هىي  ىأًِا أى جسىِل

عولية القيام بوِاهِن،

 ،حجز ُذٍ الْثاال أيٌوا كاًث

  الْسىىىاال الرىىىزّرية  للقيىىىام بعوليىىىة ّضىىىا رُىىىي إ ىىىارجِن

الحفحيش،

  الحصىىْل علىى  جويىىا عٌاعىىز الوعلْهىىات اليفيلىىة  بحقيىىين

الطابا الخطيز أّ الغيز الخطيز للوٌحجات الغذااية
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االخخصاص والبحث عي الوخالفاث وهعايٌخها

اإلجراءات اإلستعجالٌة :وسائل التحرٌــــات

عندما ٌتعلق األمر بما  نٌالمؤهلاألعوان من طرف بعملٌة الحجزالتصرٌح 

: ٌلً
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la)الحجز   saisie)

 ٌشكل خطرا على صحة اإلنسان أو الحٌوان، منتوج

 تبث أنه مزٌف أو فاسد أو سام أو منتهً الصالحٌة، منتوج

 غٌر صالح االستهالك، منتوج

 األدوات أو اآلالت  التً تستعمل فً التزٌٌف.
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االخخصاص والبحث عي الوخالفاث وهعايٌخها

اإلجراءات اإلستعجالٌة: وسائل التحرٌــــات 

تحت مسؤولٌة  اإلٌــداع بعملٌةالمؤهلون إمكانٌة قٌام األعوان 

:فً انتظار نتائج المراقبة عندما ٌتعلق األمر بما ٌلً ... المخزن/البائع/المنتج
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(La consignation)اإليـــــــــداع  

 قد ٌشكل خطرا على صحة اإلنسان أو الحٌوان،  منتوج

 مشكوك أن ٌكون مزٌفا أو فاسدا أو ساما أو منتهً الصالحٌة، منتوج

 مشكوك أن ٌكون غٌر صالح االستهالك، منتوج

 األدوات أو اآلالت  التً ٌمكن أن تستعمل فً التزٌٌف.
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الوخالفاث و العمىباث 

عرض للبٌع منتوجا ٌشكل خطرا على  حٌاة أو صحة اإلنسان أو الحٌوان، -

ناول أو عرض للبٌع منتوجا متؤتى من مإسسة غٌر متوفرة علً الترخٌص أو االعتماد او تم تعلٌقهما، -

. عرض للبٌع منتوجا ال ٌستجٌب للشروط التً تسمح بوصفه مادة سلٌمة، رغم علمه بذلك -

عرض للبٌع منتوجا ال ٌتوفر على عنونة مطابقة للشروط المطبقة علٌه، -

األجل الذي حددته المصالح متوفر على عنونة غٌر مطابقة، خالللم ٌقم بسحب منتوج غذائً،  -

، ONSSAالمختصة لــ

:ٌتابع قضائٌا كل من

مستغل أو مهنً ٌتعاطى لتربٌة الحٌوانات لم ٌقم بتسجٌل استغاللٌته، -

مالك حٌوانات منتوجها مجه لإلستهالك  لم ٌقم بترقٌمها -

كل من عمل بؤٌة وسٌلة كانت، على معارضة عملٌة المراقبة، أو عرقل البحث عن المخالفات لهذا  -

.القانون أو إثباتها
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خالصــــــــــت

مراقبة المنتوج على طول السلسلة الغذائٌة قصد التأكد  

.من احترام شروط عرضه فً السوق

.إمكانٌة تتبع مسار الحٌوانات والنباتات والمواد الغذائٌة

ضرورة توفرالمؤسسات المنتجة للمواد الغذائٌة على 

.الترخٌص أو االعتماد الصحً

برامج )مسؤولٌة المهنٌٌن فً انتاج مواد غذائٌة سلٌمة  

...(المراقبة الذاتٌة، النظافة الصحٌة، 
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مراقبة المنتوج على طول السلسلة الغذائٌة قصد التأكد  

.من احترام شروط عرضه فً السوق

.إمكانٌة تتبع مسار الحٌوانات والنباتات والمواد الغذائٌة

ضرورة توفرالمؤسسات المنتجة للمواد الغذائٌة على 

.الترخٌص أو االعتماد الصحً

برامج )مسؤولٌة المهنٌٌن فً انتاج مواد غذائٌة سلٌمة  

...(المراقبة الذاتٌة، النظافة الصحٌة، 
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الحجز و االتالف
عدد نقط البٌع المراقبة عدد خرجات 

المصلحة 

البٌطرٌة

عدد 

الخرجات 

للجنة 

المختلطة

المراقبة 

خالل شهر 

رمضان

االتالف كغ المواد الغذائٌة المحالت/نقط البٌع 

182 اللحوم الحمراء 32 ملبنات/محلبات

18 25

499 السقائط 30 بٌع اللحوم البٌضاء

2 اللحوم البٌضاء 32 بٌع االسماك

14 مشتقات اللحوم 76
الجزارة

1 االسماك 131 بٌع المواد الغذائٌة 

72 االلبان و مشتقاتها 4 االسواق الكبرى

6 العسل

546 البٌض

45,8 مواد أخرى

1367 المجموع 305 المجموع

2018نتائج الراقبة المكثفة لشهر رمضان  
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La Qualité  &  la sécurité des 
produits alimentaires ne sont 

pas des fruits dU Hasard
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Site Web de l’ONSSA

www.onssa.gov.ma
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شكـرا علـى تتبعكــــم


