
 اإلجراءات المتخذة من طرف المكتب 

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 في مجال مراقبة المنتجات الغذائية 

2016يونيو 01-ماي31القاهرة   







 من بين األهداف األساسية التي سطرت في إطار المغرب األخضر 

 

والغذائي الزراعي القطاع تنافسية تطوير 

 

السلسلة امتداد على الصحية سالمتها وضمان الفالحية المنتجات جودة تحسين 
 النهائي المستهلك إلى وصوال األولية المواد من بدءا الغذائية

 و والغذائية األولية المنتجات وسالمة جودة مصداقية في المستهلك ثقة تعزيز

 المغربية األسواق في المعروضة الحيوانات، لتغذية المعدة المواد

 

 المستهلك أو التصدير
 

 من الضيعة أو المزرعة

 أو عند االستيراد
 إلى



 على الغذائية للمنتجات الصحية السالمة مجال في  الحكومة سياسة تطبيق   

 .النهائي المستهلك إلى وصوال األولية المواد من بدءا الغذائية السلسلة امتداد    

 في بما الحيواني، أو النباتي األصل ذات أو والحيوانية النباتية المنتجات مراقبة 

  أو االستيراد عند أو الداخلي السوق في سواء البحري، الصيد منتجات ذلك    
     .التصدير    

 ٌتنَتج التي الغذائية والمقاوالت للمؤسسات الصحية واالعتمادات الرخص تسليم 
 .الغذائية المنتجات فيها ُتباع أو ُتخّزن أو تنقل أو ٌتناولُ  أو تعالج أو ُتصنع أو

 إحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
 في مجال السالمة الصحية للمنتجات الغذائية  

 (25-08قانون )





المتعلق بالسالمة  28.07تقديم القانون رقم 

 الصحية للمواد الغذائية



  تتجلى خاصيات القانون 

 في ضرورة التدخل على طول السلسلة الغذائية

 التحويل

 المعالجة

 التسويق 

 التهيئ

 االستهالك

 الزراعة

 التربية 

 اإلنتاج

 مراقبة 

 وسائل 

 اإلنتاج

 مراقبة 

 ظروف 

 اإلنتاج

 تتبع استعمال

البذور   

 و األسمدة 

 والمبيدات

 المراقبة 

 والحماية

 الصحية

للقطيع   

 التأطير 

 التقني

والفني   

 التتبع

 والمراقبة

 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   

 الـــســلــســـلـــــــة الـــغــذائـــــــيـة

 مراقبة 

 استعمال

األدوية   



  :القسم األول 
 3إلى  1المواد :  األهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم

 

 القسم الثاني :

 : شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق
 19إلى  4المواد 

 

 :القسم الثالث

23إلى  20 المواد :االختصاص والبحث عن المخالفات ومعاينتها  
 

  القسم الرابع :
 25و  24المادتين  : المخالفات والعقوبات 

 :يتضمن القانون أربعة أقسام 

28.07 مقتضيات القانون رقم   



مجال التطبيق   

 : يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون

 اإلنتاج األولي الموجه لالستعمال المنزلي الخاص، وكذا لتهيئ المواد

 الغذائية ومناولتها وتخزينها بالمنزل من أجل االستهالك الخاص؛
 

أو الوقائي االستعمال ذات المشابهة األخرى المواد وكل األدوية     

 البيطري؛ أو البشري الطب مجال في الصحي
 

وكذا النفسي التأثير ذات والمواد منه المستخلصة والمواد التبغ     

  .خاصة لقوانين تخضع التي المشابهة األخرى المواد

تشمل مقتضيات مشروع القانون كل مراحل إنتاج المواد الغذائية المعدة 

لالستهالك اآلدمي والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحويلها وتوزيعها 

 . وتسويقها



 أهداف  اإلطار القانوني
المتعلق بالسالمة الصحية للمواد الغذائية   

؛ الغذائية للمواد الصحية للسالمة العامة المبادئ وضع 
 

والمواد الغذائية المواد إعداد وفقها يجب التي الشروط تحديد 

   ؛ سليمة لتكون وتسويقها وإنتاجها الحيوانات لتغذية المعدة
 

بوضع خصوصا السليم، المنتوج بتسويق إال السماح عدم 

   ؛ الصحية والسالمة بالصحة المتعلقة العامة القواعد
 

بواسطة خصوصا المستهلك، إلعالم اإللزامية القواعد إرساء 

 وتحديد الحيوانات لتغذية المعدة والمواد الغذائية المواد عنونة

                                                         .لها المرافقة الوثائق



  28-07القانون 
   المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

:أهم مبادئ القانون   



  28-07القانون 
   المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

:أهم مبادئ القانون   





 

 

  

 

 
 

 مستويات تدخل القطب النباتي
 
  
 

 الحقول والضيعات

 تحويل ومعالجة

 التسويق

 تفتيش ومراقبة شروط اإلنتاج•

 مراقبة أمراض النباتات•

 (والمكمالت -المبيدات-البذور)مراقبة المدخالت •

الترخيص أو االعتماد الصحي للمؤسسات الخاصة بتصنيع المواد الغذائية •

 من أصل نباتي 

 مراقبة ظروف التحويل والمعالجة والتخزين والنقل•

 مراقبة ظروف وضع المنتوج في السوق•

 مراقبة مطابقة العنونة و التقديم والملصقات•

 مراقبة المطاعم الجماعية في إطار اللجن•

 مــــــــــــن المـــــــــــــــذراة إلـــــــــــــــــــــى شوكـــــــــــــــــــــــــة األكـــــــــــــــــــــل



 

 

  

 

 :  اإلستراتيجية األهـــــــــداف
 
مراقبة الجودة الصحية للمنتوجات الغذائية ذات أصل نباتي. 

 

مراقبة وتأطير مؤسسات الخاصة بإنتاج المواد الغذائية ذات األصل نباتي. 

 

 المواد الغذائية ذات األصل نباتيمراقبة جودة ومطابقة. 

 

السهر على نزاهة العمليات التجارية. 

 

السهر على إخبار جيد للمستهلك. 

 المراقبة الصحية للمواد النباتية وذات األصل نباتي



 

 

  

 

 مراقبة الجودة والمطابقة للمواد الغذائية من أصل نباتي

مراقبة جودة ومطابقة المواد الغذائية من أصل نباتي. 

مراقبة المدخالت الفالحية. 

مراقبة جودة المواد المقوية. 

مراقبة عند االستيراد أو التصدير للمواد الغذائية من أصل نباتي. 

  رصد بقايا المبيدات والملوثات البيئية والسموم الفطرية والملوثات الجرثومية

 بالمنتجات الغذائية من أصل نباتي 

 

 

 

 المراقبة الصحية للمواد النباتية وذات األصل نباتي



 

 

  

 

 مراقبة وتأطير المؤسسات الخاصة بتصنيع المواد الغذائية من أصل نباتي

 

تفتيش المؤسسات الخاصة بتصنيع المواد الغذائية من أصل نباتي. 

من أصل نباتي إحصاء المؤسسات الخاصة بتصنيع المواد الغذائية. 

منح رخص إنتاج للمواد الغذائية من أصل نباتي. 

تأطير برنامج  المراقبة الذاتية للمؤسسات  الخاصة بإنتاج هذه المواد. 

األصل نباتي للمواد النباتية وذاتقسم المراقبة الصحية   



TITRE : 

XXXXXXXXXX 

 شكرا على تتبعكم

 و السالم عليكم 
www.onssa.gov.ma  

http://www.onssa.gov.ma/

