
 التجاریة لألغذیة المصنعة  والشركات صحیفة حقائق: المحالت
 (جمیع األغذیة األخرى) 

 Safe Food for Canadians Regulations( لألغذیة السلیمة في كندااللوائح التنظیمیة تنطبق المتطلبات التي تنص علیھا 
(SFCR)(  التجاریة العاملة في قطاع األغذیة المصنعة التي تستورد أو تحضر األغذیة للتجارة بین والشركات على المحالت

 المقاطعات أو للتصدیر. 

 في ھذه الصفحة
 ھي األغذیة المصنعة (جمیع األغذیة األخرى) ما •
 الرئیسیة المتطلبات •

 الترخیص .۱
 الوقائیة ومتطلبات خطة المراقبة الوقائیة المراقبة .۲
 التعقب .۳

 ذات صلة روابط •

 ما ھي األغذیة المصنعة (جمیع األغذیة األخرى)؟

 األغذیة األساسیة سلعاألغذیة المصنعة من األغذیة التي تقع خارج نطاق األصناف الثمانیة األخرى من  سلعبصفة عامة، تتكون 
األلبان، البیض، السمك، األغذیة البحریة، الفواكھ الطازجة والخضار، العسل، شراب القیقب، منتجات اللحوم والدواجن، والفواكھ (

 والخضار المحضرة صناعیاً). 

 تشمل األغذیة المصنعة ما یلي:

 المشروبات الكحولیة •
 یر المعجناتالوجبات الخفیفة، التحلیات ما بعد الطعام غلیات، الحلویات، الُمحَ  •
 الدھون والزیوت •
 كمیائیات األغذیة •
 األغذیة المشتقة من الحبوب •
 الرضیعأغذیة  •
 وبدائل الوجبات)الوجبات النباتیة الُمجھزة، بیتزا نباتیة، وجبات الحمیة السائلة المركبة، األغذیة المتعددة (مثل  •
 المشروبات غیر الكحولیة •
 المكسرات، الحبوب، البذور •
 النكھات، التوابل، الصلصاتالبھارات، األعشاب،  •
 )Veganبدائل األلبان النباتیة الصرفة ( •
 األغذیة غیر المدرجة ھنا (مثل دقیق الجراد، الدود المجفف واألغذیة البروتینیة القائمة على النباتات)  •
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عن مراقبة تطبیق ھي مسؤولة  The Canadian Food Inspection Agency (CFIA)الھیئة الكندیة لفحص األغذیة 
) نیابة عن الحكومة  Safe Food for Canadians Regulations (SFCR)( في كندا السلیمة لألغذیةاللوائح التنظیمیة 

التجاریة المنظمة  والشركات الكندیة. تدعم الھیئة الكندیة لفحص األغذیة االلتزام بھذه اللوائح التنظیمیة عن طریق تزوید المحالت
 باألدوات والوسائل والموارد والتوجیھات والخدمات التي قد یحتاجونھا لكي یصبحوا على علم واطالع بالمتطلبات القانونیة واتباعھا. 

 

 المتطلبات الرئیسیة 

، خطط الرقابة الوقائیة، بما فیھا والرقابات الوقائیة، الترخیص في كندا السلیمة لألغذیةللوائح التنظیمیة تشمل المتطلبات الرئیسیة 
أجل أو تُحضر األغذیة من  تستوردالتجاریة لألغذیة المصنعة التي  والشركات . وتنطبق ھذه المتطلبات على معظم المحالتوالتعقب
، أصبحت ھذه المتطلبات ۲۰۱۹ینایر/كانون الثاني  ۱٥األخرى. وفي یوم أو إرسالھا إلى المقاطعات أو األقالیم الكندیة  التصدیر

التجاریة لألغذیة في القطاعات المسجلة سابقاً على الصعید الفیدرالي (مثل اللحوم،  والشركات ساریة المفعول بالنسبة للمحالت
التجاریة لألغذیة  والشركات على مراحل، مما یمنح المحالت تدریجیةواأللبان، والسمك، والبیض). لكن تم اعتماد طریقة تنفیذ 

 المصنعة المزید من الوقت لاللتزام بالمتطلبات. 

 
 الترخیص -۱

) وسیلة للتواصل مع جمیع CFIAالسلیمة الھیئة الكندیة لفحص األغذیة ( لألغذیةباللوائح التنظیمیة تمنح متطلبات الترخیص الخاصة 
استجابة طوارئ أفضل عندما تظھر قضایا  الحصول على بعض االستثناءات)، وذلك من شأنھ تسھیل األطراف المنظمة (مع مراعاة

 بالنسبة لجمیع المحالت ۲۰۲۰یولیو/تموز  ۱٥تتعلق بسالمة األغذیة. أصبحت متطلبات الترخیص ساریة المفعول ابتداء من یوم 
 وضع الملصقات التوضیحیةأو  تعبئة أو تقییم، أو حفظ، أو معالجة، أو تقوم بتحویل، أو تصنعالتجاریة التي تستورد أو  والشركات

أو التصدیر. المرجو مراجعة الدلیل الذي یحمل عنوان  مع المقاطعات الكندیة األخرى ةالتجارعلى األغذیة المصنعة من أجل 
)Food business activities that require a licence under the SFCRالتجاریة  والشركات ة المحالت) (أنشط

 الوسیلة التفاعلیة الخاصة بالترخیص، واستخدم في كندا لألغذیة التي تحتاج إلى رخصة بموجب اللوائح التنظیمیة لألغذیة السلیمة
).  وقد أعدت الھیئة الكندیة لفحص SFC( في كندااألغذیة السلیمة  رخصةي تحتاج إلى لتحدید ومعرفة األنشطة التي تقوم بھا والت

 What to consider( طلب للحصول على الترخیص األشیاء التي ینبغي التفكیر فیھا قبل تقدیماألغذیة دلیالَ وتوجیھاً بشأن 
before applying for a Safe Food for Canadians licence( وسیساعدكم ذلك على فتح حساب لدى الھیئة الكندیة ،

 ، وتقدیم طلب الترخیص. رخصتكم، وتحدید ھیكل أو بنیة )My CFIA accountاألغذیة ( لفحص

 )My CFIA accountفتح حسابك لدى الھیئة الكندیة لفحص األغدیة (
) ھو التسجیل في بوابة الخدمة اإللكترونیة اآلمنة التابعة للھیئة SFC( في كندارخصة األغذیة السلیمة أول خطوة للحصول على 

قبل التسجیل للحصول على حسابي في الھیئة الكندیة ). المرجو مراجعة المعلومات My CFIAالكندیة لفحص األغذیة وفتح حساب (
كیفیة التسجیل وخلق ملف لالتصال وكیفیة التسجیل لألغراض لمعرفة  Before you sign up for My CFIA لفحص األغذیة

 Myفرة لدیكم. كما أعدت الھیئة الكندیة لفحص األغذیة دلیل المستخدم (، بما في ذلك المعلومات التي یجب أن تكون متوالتجاریة
CFIA user guidance فیدیو وإرشادات مفیدة حول كیفیة فتح حساب وإدارتھ.  أشرطة) الذي یحتوي على 

 في كندااختیار النشاط والسلعة في الطلب الُمقدم للحصول على رخصة األغذیة السلیمة 

أن تختار النشاط (األنشطة) والسلعة (السلع) األنسب  اً ، من المھم جدفي كنداعندما تقدم طلباً للحصول على رخصة األغذیة السلیمة 
 إلیك لكي تعكس رخصتك بدقة نوع التجارة التي تزاولھا. 

 للتذكیر

 What to consider before applying for a Safe Food for) من الدلیل (nex AAnالرجوع إلى مرفق أ ( الرجاء
Canadians licence لالطالع على األوصاف واألمثلة عن سلع األغذیة التي یجب علیك أن تختارھا عندما تقدم طلبك للحصول (
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) لالطالع على أوصاف األنشطة التي تحتاج إلى ترخیص بموجب ex BAnnعلى الترخیص. المرجو الرجوع إلى مرفق باء (
 .مة في كنداالتنظیمیة لألغذیة السلی اللوائح

لالطالع على المزید من  Food licence landing pageوصفحة  My CFIA landing pageالمرجو مراجعة صفحة 
 األدوات والتوجیھ. 

 
 

 المراقبة الوقائیة ومتطلبات خطة المراقبة الوقائیة -۲

دخلت متطلبات المراقبة الوقائیة، بما فیھا خطط المراقبة الوقائیة، حیز التنفیذ وأصبحت ساریة  ۲۰۲۱یولیو/تموز  ۱٦في یوم 
 املي رخص األغذیة المصنعة. المفعول بالنسبة لجمیع ح

وتساعد على منع دخول األغذیة المتعلقة بسالمة األغذیة  األخطارتُحدد ھذه المتطلبات نتائج سالمة األغذیة المتوقعة للوقایة من 
إلى األسواق الكندیة. وتستند ھذه المتطلبات على مبادئ سالمة األغذیة المعترف بھا  بالمتطلباتواألغذیة التي ال تستوفي  الملوثة

  . تحلیل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة  ومبادئ ممارسات التصنیع الجیدةدولیاً، بما في ذلك 

 عن متطلبات المراقبة الوقائیة. لمعرفة المزید المتطلبات التنظیمیة: المراقبات الوقائیةالرجاء مراجعة 
 

 خطط المراقبة الوقائیة

یُطلب من معظم المحالت والشركات التجاریة التي تستورد أو التي ھي مسؤولة عن تصنیع أو تحویل أو معالجة أو حفظ أو تقییم أو 
لغرض التصدیر أو التجارة بین المقاطعات أن تكون لدیھا خطة مراقبة وقائیة. تعبئة األغذیة أو وضع الملصقات التوضیحیة علیھا 

ھي وثیقة تُبین كیفیة تحدید ومراقبة األخطار التي تواجھ األغذیة وحیوانات التغذیة. كما تشمل ھذه الخطط خطة المراقبة الوقائیة 
 عناصر تتعلق بالتعبئة، والملصقات التوضیحیة، والتقییم، ومعاییر الھویة. 

لمتطلبات المتعلقة بخطط المراقبة تبین الوثائق التالیة معاییر معینة وتعطي أمثلة عن عناصر البرنامج لمساعدتك على اإلیفاء با
 الوقائیة. 

• Regulatory requirements: Preventive control plan یة: خطة المراقبة الوقائیة)(المتطلبات التنظیم 
•  Preventive control plan templates for domestic food businesses المراقبة الوقائیة ج خطة (نماذ

  لمحالت وشركات األغذیة الداخلیة)
• A guide for preparing a preventive control plan for importers عداد خطة المراقبة الوقائیة (دلیل إل

 للمستوردین)

 استثناء یخص متطلب خطة المراقبة الوقائیة

الوقائیة. ویُطبق ھذا االستثناء على المحالت یتعلق بمطلب خطة المراقبة  استثناءً  في كندا تتضمن اللوائح التنظیمیة لألغذیة السلیمة
دوالر أو أقل. لمساعدتك على معرفة ما إذا كنت  ۱۰۰۰۰۰والشركات التجاریة لألغذیة المصنعة التي تبلغ مبیعاتھا السنویة اإلجمالیة 

حساب  دحول األشیاء التي ینبغي االنتباه إلیھا عن دلیلمؤھال للحصول على ھذا االستثناء، قامت الھیئة الكندیة لفحص األغذیة بإعداد 
أو رخصة تصدیر أخرى من  شھادة تصدیرمبلغ المبیعات اإلجمالي. ومن المھم جداً المالحظة أنھ إذا كنت ترغب في الحصول على 

إصدار ومنحك شھادة قبل مراقبة وقائیة جاھزة الھیئة الكندیة لفحص األغذیة، فھذا االستثناء ال ینطبق. ینبغي أن تكون لدیك خطة 
  تصدیر أو رخصة تصدیر أخرى. 
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 للتذكیر

حتى وإن كنت مؤھالً للحصول على استثناء خطة المراقبة الوقائیة، تبقى متطلبات المراقبة الوقائیة األخرى ساریة وجاریة علیك، بما 
 وإجراءات سحب البضائع. في ذلك متطلبات الوثائق، مثالً الوثائق التي تصف شكاویك 

 

لالطالع على األدوات والتوجیھ، بما في ذلك التوجیھات  Preventive controls landing pageالمرجو مراجعة صفحة 
 والنماذج الخاصة بخطط المراقبة الوقائیة لمساعدتك على البدء في اإلجراءات.  

 التعقب -۳

األغذیة المصنعة، والتجار بالتجزئة  لحاملي رخصةبالنسبة  ۲۰۲۰یولیو/تموز  ۱٥ت متطلبات التعقب ساریة المفعول في یوم أصبح
والمحالت والشركات التي تصدر أو تقوم بالتجارة مع المقاطعات الكندیة األخرى. وتُدعم متطلبات التعقب التحقیقات الخاصة بسالمة 

 وذلك عن طریق تعقب األغذیة خطوة إلى األمام وخطوة إلى الوراء في سلسلة التورید. وإعالنات السحباألغذیة 

 تتكون متطلبات التعقب من جزئین: متطلبات التوثیق ومتطلبات الملصقات التوضیحیة. 

 التوثیق

إذا كانت متطلبات التوثیق الخاصة بالتعقب تنطبق على نوع نشاط األغذیة الذي تمارسھ، فستحتاج إلى إعداد والحفاظ على وثائق 
تعقب حركة  –في سلسلة التورید  تزودھاالتعقب ھذه. لإلیفاء بھذه المتطلبات، یجب أن تكون قادراً على تعقب حركة األغذیة التي 

أداة  مراجعة، حسب االقتضاء. الرجاء ى الوراء، إلى المورد المباشراألغذیة إلى األمام، إلى الزبون المباشر، وتعقب حركة األغذیة إل
 لتحدید ما إذا كانت متطلبات توثیق التعقب تنطبق على مشروعك التجاري.  التعقب التفاعلیة

 الملصقات التوضیحیة

رقم الھویة أو  الجزءشفرة المعلومات التوضیحیة الخاصة بالتعقب، یجب أن تتوفر معظم األغذیة على ملصقات كجزء من متطلبات 
معلومات التعقب التي توضع  لوبفضالذي یجب أن یكون موضوعاً أو ُملصقاً أو مرافقاً للغذاء عندما یُعطى إلى شخص آخر.  الفرید

الذي استلم الغذاء أن یعرف بدقة ھل ھذا الغذاء ھو خاضع للسحب.  الشخصتستطیع أنت و أو تُلصق بالغذاء أو التي ترافق الغذاء
ما ذا كانت متطلبات ملصقات المعلومات التوضیحیة  لمعرفة  قبمتطلبات المعلومات التوضیحیة الخاصة بالتعالرجاء الرجوع إلى 

 الخاصة بالتعقب تنطبق على مشروعك التجاري.  

    للحصول على شرح لمتطلبات التعقب. ظیمیة: التعقبالمتطلبات التنالرجاء مراجعة 

 لالطالع على المزید من األدوات والتوجیھ. Traceability for food landing pageالرجاء مراجعة صفحة 

 قد تكون مھتماً أیضاً باالطالع على الموارد التالیة:

• essesGetting started: Toolkit for busin (كیفیة البدء في المشروع: أداة للمشاریع التجاریة) 
• for food businessesUnderstanding the SFCR: A handbook   فھم اللوائح التنظیمیة لألغذیة السلیمة)

 في كندا: دلیل للمشاریع التجاریة الخاصة باألغذیة)
• Questions and answers: Safe Food for Canadians Regulations  أسئلة وأجوبة: اللوائح التنظیمیة)

 لألغذیة السلیمة في كندا)
• Glossary of key terms (مسرد المصطلحات الرئیسیة) 
• The Guidance Finder (أداة البحث في الدلیل) 
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https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#a119
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171#a40
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/traceability/eng/1526651817880/1526651951357
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/eng/1427299500843/1427299800380
https://inspection.canada.ca/food-safety-for-industry/toolkit-for-food-businesses/sfcr-handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
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