
 
 

 
 

 صحيفة وقائع:  ترخيص شركات األغذية
 (SFCRاآلمن للكنديين ) الغذاءلوائح 

على شركات  حسب األنشطة التي تقوم بها. يجب ا  ترخيصاألغذية تحتاج معظم شركات اآلمن للكنديين،  لوائح الغذاءبموجب 

 األغذية التي تقوم بأي نشاط من األنشطة التالية أن تحصل على ترخيص:

 

  األغذيةتستورد 

  تُرسلها أو  لغرض التصدير تضع لها ملصقاتأو  اأو تعبئه اأو تَصنّفها أو تحفظها أو تعالجه اأو تجهزه األغذيةتصنع

 واألقاليم المقاطعاتحدود عبر 

  األغذيةلو لم تكن الشركة تجهز وحتى  –شهادة تصدير  التي تتطلب األغذيةتصدر 

  واألقاليم المقاطعاتحدود عبر إرسالها اللحوم أو  تصدير منتجاتحيث يتم  التغذيةتذبح حيوانات  

  تَُخّزن أحد منتجات اللحوم وتتعامل معه بحالته المستوردة وذلك إلجراء الفحص عليه من قبل الوكالة الكندية لفحص

 (.CFIAاألغذية )

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

 . فقط دقائق 5. تستغرق هذه العملية التفاعلي

 ؟تتم هذه اإلجراءاتكيف 
ترغب الشركة في التقدم بطلب لترخيص واحد يغطي كافة المنشآت واألنشطة وأنواع الغذاء التي تتعامل معها، أو تراخيص  قد

 . األغذيةمتعددة تغطي مجموعات فريدة من المنشآت واألنشطة وأنواع 

 يحتوي على (CFIA)لوكالة الكندية لفحص األغذية لبطلب للتقدم بطلب للحصول على ترخيص، على الشركة أن تتقدم 

 المعلومات التالية:

 األنشطة التي ترغب الشركة في الحصول على ترخيص من أجلها 

 ( مواقعموقع)  نشطة األتقع بها سوف المنشآة )المنشآت( الخاصة بالشركة التي 

 أنواع األغذية التي ترغب الشركة في الحصول على ترخيص من أجلها 

  الضوابط الوقائية  وجودشهادة على 

 

قانون ، أو قانون فحص األسماك، أو قانون المنتجات الزراعية الكنديإذا كانت الشركة لديها تسجيل أو ترخيص صادر بموجب 
 ،فحص اللحوم

   قانون الغذاء اآلمن للكنديينيظل ساريا  حتى موعد انتهائه، حتى بعد تفعيل(SFCA)  التسجيل أو  فييوجد  طالما

 .SFCAالترخيص عبارة تفيد أنه ترخيص تم إصداره بموجب قانون الغذاء اآلمن للكنديين 

 

 .SFCRالغذاء اآلمن للكنديين لوائح ه، على شركات األغذية التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب بمجرد انتهائ

 

عدد متزايد من خدمات اإلنترنت بما في ذلك حتى تتمكن من الوصول إلى  My CFIA سجل اسمك لكي يكون لديك حساب

  التراخيص وشهادات التصدير وكذلك خيارات الدفع بطريقة إلكترونية.

 الترخيص مهم؟لماذا 
الوكالة الكندية لفحص يساعد . ولكن الترخيص الحصول على ترخيصجميع شركات األغذية  يجب علىال  في الوقت الراهن،

 :( علىCFIAاألغذية )

 تقوم بالفحص الُمستهدفبشكل أفضل مخاطر سالمة األغذية لكي  تحديد 

  معلومات هامة عن سالمة الغذاء مباشرة إلى شركات األغذيةتوصيل 

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
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353


 
 

 
 

  اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون قد تشمل إجراءات تصحيحية أو قد تصل إلى حد تعليق أو إلغاء الترخيص عندما ال يتم

 .المتطلبات التنظيميةبااللتزام 

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

 

 قد تكون مهتما باالطالع على ما يلي:

 

  الترخيصبرنامج التفاعلي حول 

  :الغذاء اآلمن للكنديينلوائح كن مستعدا لشريط فيديو  

  الغذاء اآلمن للكنديين لوائح فهمSFCR : األغذيةدليل خاص بشركات 

 الترخيصأسئلة وأجوبة : 

 للكنديين لغذاء اآلمنقوانين اى ترخيص بموجب أنشطة شركات األغذية التي تحتاج إل 

  تقديم طلب رخصة الغذاء اآلمن للكنديينما يجب أخذه بالحسبان قبل 

  :طلب رخصة الغذاء اآلمن للكنديينفيديو 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540#wb-info
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540#wb-info
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a1
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/food-business-activities/eng/1524074697160/1524074697425
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/sfc-licence/eng/1543345439069/1543345439313

