
 
 

 
 

 

 األغذية تصديرصحيفة وقائع: 

 (SFCR) اآلمن للكنديين الغذاءلوائح 

 
 لتصديرهااألغذية تجهيز على الشركات التي تقوم ب األغذيةجديدة لسالمة  تُطبق متطلباتاآلمن للكنديين،  لوائح الغذاءبموجب 

 خارج كندا.

 

 هل شركتك جاهزة؟
لبي االشتراطات الكندية وأيًضا اشتراطات البلد المستورد، قبل أن تأن  رد  ص  كمُ  اصدرهي تُ تال يةغذحتاج األبصورة عامة، ت

الكندية قوانين فأنتم ملزمون باالمتثال بالتكن هناك اشتراطات في البلد األجنبي، حتى لو لم ه األغذية.  ومثل هذتستطيع تصدير 

 السارية.

 االشتراطات الرئيسية
 

 الترخيص .1
 أن يتأكدوا من أن: يجب على المصد رينفي معظم الحاالت، 

 

  تصنيفه بملصقالغذاء الذي يقومون بتصديره قد تم تصنيعه أو تجهيزه أو معالجته أو حفظه أو تصنيفه أو تغليفه أو 

 .من قبل شركة حاصلة على ترخيص للقيام بأي من هذه األنشطة

  ،شتق منه منتج اللحوم الذي اُ  التغذيةسيكون لزاًما أن يتم ذبح حيوان إذا كان الغذاء عبارة عن منتج من منتجات اللحوم

 .من قبل شركة تحمل ترخيًصا

 

الحصول على أن شروط االستيراد الخاصة بالشهادات تختلف من بلد مستورد إلى آخر، المرجو التأكد من ضرورية  وبما

حرية البيع في شهادة تصدير أو شهادة م ترخيص لكي يطلبوا شهادة قبل شحن البضاعة. ويجب على المصدرين أن يكون لديه

 .بلد المنشأ

 

البرنامج معرفة ما إذا كان يجب عليك الحصول على ترخيص ومتى يجب عليك الحصول على ترخيص وذلك باستخدام  يمكنك

  دقائق فقط.  5. تستغرق هذه العملية الخاص بالترخيص التفاعلي

 

 . الضوابط الوقائية2

 عن طريق: األغذيةبالحفاظ على سالمة  أنت مطالبر، د  ص  كمُ 

 

 غذائك معرفة

 ووضع باالشتراطات السارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسالمة والتصنيف والمعايير  يفيمن أن غذاءك  تأكد

 الملصقات والكمية الصافية

  المعلومات المقدمة على شهادة التصدير وغيرها من وثائق الشحن يطابقتحقق من أن منتج الغذاء 

 أعدوا الغذاء واألشخاص الذين يستوردون منتجاتك الغذائيةحصل على معلومات االتصال الخاصة باألشخاص الذين ا 

 

 معرفة سوقك األجنبية

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/certification/certificate-of-free-sale/eng/1507732648572/1507732649258
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/certification/certificate-of-free-sale/eng/1507732648572/1507732649258
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/certification/certificate-of-free-sale/eng/1507732648572/1507732649258
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en


 
 

 
 

 

  دراية باشتراطات البلد المستوردكن على 

  الوكالة الكندية لفحص تأكد من أنك مؤهل ألسواق محددة وأنك قد حصلت على خدمات الفحص واالعتماد الالزمة من

 األغذية بينما ال تزال أغذيتك في كندا

 

 باإلضافة إلى ذلك، قد تكون مطالبًا بالحفاظ على سالمة الغذاء عن طريق:

 

ن -( PCPخطة رقابة وقائية ) كتابة  وراجع بصورة منتظمة: دو 

  في الملفمتواجدة أن كل الشهادات ووثائق الشحن 

  متوفرة ضوابط سالمة الغذاءأن 

  متوفرة لتعامل مع الشكاوى وعمليات سحب المنتجاتاإجراءات أن 

  كما هو مرسوم لهاتعمل طتك خ أن من تتحققأنك قد 

 

د ر تفهم المخاطر المصاحبة لألغذية التي تصدرها.  وهي تحدد الضوابط الوقائية السارية  تبين خطة الرقابة الوقائية أنك كُمص 

 رها وتصف التدابير التي تتخذها للسيطرة على تلك المخاطر.د  ص  على األغذية التي تُ 

 

.  إذا كنت بحاجة اترخيصً جهة تحمل عدت من قبل رها قد أُ د  ص  أن تكون األغذية التي تُ  اآلمن للكنديين الغذاءلوائح تتطلب 

وأيًضا خطة رقابة وقائية  يجب أن يكون لديك ترخيصمن الوكالة الكندية لفحص األغذية، تصدير للحصول على شهادة 

 مكتوبة.

 

معرفة ما إذا كان يجب عليك الحصول على خطة رقابة وقائية ومتى يجب عليك الحصول على خطة رقابة وقائية وذلك  يمكنك

 . فقط دقائق 5. تستغرق هذه العملية البرنامج التفاعلي لخطة الرقابة الوقائيةباستخدام 

 

 

 إمكانية التتبع. 3
 

تتبع المصدر الذي حصلت منه على لبسجالت واضحة وقابلة للقراءة  تحتفظأن  يجب عليك اآلمن للكنديين لوائح الغذاءبموجب 

أغذيتك والجهة التي وردتها لها.  يمكن لهذا أن يقلل بصورة كبيرة من الوقت التي يستغرقه األمر في إخطار النظراء األجانب 

 في حالة الحاجة لسحب منتج ما.

 

تستغرق هذه . البرنامج التفاعلي للتتبعيمكنك االطالع على شروط التتبع التي تنطبق عليك ومتى تنطبق عليك وذلك باستخدام 

 دقائق فقط.  5العملية 

 

 هذا اإلجراء مهم؟ لماذا
ر من كندا قد أعدت بموجب ضوابط معترف بها دوليًا لسالمة د  ص  أن تكون األغذية التي تُ اآلمن للكنديين  لوائح الغذاءتشترط 

  الغذاء.  ومن شأن هذا أن يدعم وصول الصادرات الكندية لألسواق.

  لالطالع على المزيد من المعلومات www.inspection.gc.ca/safefoodيمكنك زيارة الموقع اإللكتروني التالي 

   والوصول إلى المعلومات التالية:

 

 

 

https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296


 
 

 
 

  :لغذاء اآلمن للكنديينالوائح كن مستعداً لفيديو  

  :لوائح الغذاء اآلمن للكنديين: تصدير األغذيةفيديو 

  األغذيةشركات خاص بدليل : اآلمن للكنديين لوائح الغذاءفهم 

  لشركات األغذية المحلية –دليل إلعداد خطة الرقابة الوقائية 

 للمصدرينثالثة مبادئ رئيسية : رسم معلوماتي مصور 

 األغذية: دليل خطوة خطوة تصدير 

  :برنامج التحقق من الموردين األجانبالتصدير إلى الواليات المتحدة 

 مجموعة أدوات لتأسيس الشركات: ةاإلنطالق  

http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/exporting-food-from-canada/eng/1528316168759/1528316169118
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/guide/eng/1427746591578/1427746679297
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/principles-for-exporters/eng/1469207355452/1469207355806
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/a-step-by-step-guide/eng/1503509841003/1503509896626
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/exports/requirements-library/fsvp/eng/1521203122812/1521203165440
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

