
 
 

 
 

 

 األغذية وقائع: الضوابط الوقائية لسالمة صحيفة
 (SFCRاآلمن للكنديين ) الغذاءلوائح 

 أن تضع ضوابط وقائية لسالمة األغذية لكي: والمحالت التجارية معظم الشركاتتحتاج اآلمن للكنديين،  لوائح الغذاءبموجب 

 

  أو  لغرض التصدير تضع لها ملصقاتأو  اأو تعبئه اأو تَصنّفه اأو تحفظه اأو تعالجه اأو تجهزه األغذيةتصنع

 واألقاليم المقاطعاتحدود عبر إرسالها 

  واألقاليم المقاطعاتعبر حدود تزرع أو تحصد الفواكه والخضار الطازجة التي سيتم تصديرها أو إرسالها 

  واألقاليم المقاطعاتحدود عبر ا إرسالهمناولة األسماك داخل ناقلة لغرض التصدير أو 

 واألقاليم لبيعها المقاطعاتحدود عبر حيث يتم تصدير منتجات اللحوم أو إرسالها  لتغذيةتذبح حيوانات ا 

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

 (.CFIAاألغذية )

 .تستورد األغذية 

ق ضوابطها فيما يتعلق بسالمة األغذية في صورة خطة رقابة وقائية ثّ وَ تُ أن  والمحالت التجارية معظم الشركاتتحتاج كما 

(PCP وتشمل  .)طارتشقائمة االستثناءات من هذا اال:  

 

  ُشهادة تصدير يحتاجون إلىال  نري األغذية )غير اللحوم واألسماك( الذيدّ صَ م 

  ولن   .أو أقل دوالر 100 000التي تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية اإلجمالية من األغذية الشركات والمحالت التجارية

أو منتجات اللحوم، أو األلبان،  مأكولةبأي عمل ذي صلة بالحيوانات ال ينطبق هذا االستثناء على الشركات التي تقوم

 أو األسماك، أو البيض، أو منتجات البيض المصنعة، أو منتجات الخضار أو الفواكه المصنعة.

  إن الشركات التي ال تُفرض عليها خطة رقابة وقائية مكتوبة ما تزال ملزمة بتطبيق الرقابة الوقائية كالصرف

 ومكافحة الحشرات.الصحي 

 

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

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

 

 

 الضوابط الوقائية لسالمة األغذية
إعدادها تساعد الضوابط الوقائية في منع مخاطر سالمة األغذية وتقلل من احتمال دخول المنتجات الملوثة للسوق، سواء تم 

 داخل كندا أم خارجها.

 لسالمة األغذية للمخاطر واألخطار في بعض المجاالت مثل: الضوابط الوقائيةتتطرق 

 النظافة ومكافحة اآلفات 

 التحضيرعمليات المعالجة و 

 المعدات 

 صيانة المؤسسات والمحالت وتشغليها 

 تفريغ األغذية وشحنها وتخزينها 

 كفاءة الموظفين 

 النظافة الصحية للموظفين 

 صحة الموظفين 

 الشكاوى وعمليات سحب المنتجات 

https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en


 
 

 
 

 ؟خطة الرقابة الوقائيةي ه ما

 هذهوالسيطرة عليها.  وحيوانات التغذية األغذية تبين كيف يتم تحديد مخاطر وأخطار  مكتوبة خطة الرقابة الوقائية هي وثيقة

 أيضا  خطة الرقابة الوقائية  وتتضمن.  (HACCPالمراقبة الحرجة لتحليل المخاطر ) نظام على أساس مبادئمبنية الضوابط 

فات يوالتصن لبطاقاتووضع امعينة تتعلق بالتغليف اشتراطات برعاية الحيوان و يتعلقتم اتخاذها فيما يوصف ا للتدابير التي 

  . ومعايير الهوية

الضوابط الوقائية لسالمة اشتراطات كيف يلبي المستورد ومورديه األجانب  خطة الرقابة الوقائيةوردين، تصف تبالنسبة للمس

 األغذية.

 ؟هذه الخطة مهمةلماذا 
والمحالت الشركات  الضوابط الوقائية لسالمة األغذيةتساعد . اآلمنواستيراد الغذاء  إعدادمسؤولية  يتحمل قطاع األغذية

 في مرحلة مبكرة من عملية اإلنتاج. وعالجهاتحديد المشاكل في التجارية 

من بصورة موسعة أكثر فإن تطبيق اشتراطات سالمة األغذية  أن الكثير من شركات األغذية لديها بالفعل ضوابط وقائية ورغم

القطاعات.  ومن شأن هذا أن يوفر حماية أفضل للكنديين، وأن يساعد  في مختلفدعم بصورة إضافية سالمة األغذية يأن شأنه 

الوصول لألسواق في البلدان التي تستلزم تدابير سالمة لفة، وأن يضمن استمرار في تجنب عمليات سحب المنتجات باهظة التك

  .مشابهة أغذية ونظم رقابة إلزامية

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

 

 ما يلي:باالطالع على قد تكون أيًضا مهتًما 

  :لوائح الغذاء اآلمن للكنديينكن مستعدا  لفيديو  

 برنامج تفاعلي بشأن خطة الرقابة الوقائية 

  لشركات األغذية المحلية –دليل إلعداد خطة الرقابة الوقائية 

 نماذج خطة الرقابة الوقائية لشركات األغذية المحلية 

  للمستوردين –دليل إلعداد خطة الرقابة الوقائية 

  للمستوردين -الرقابة الوقائية نماذج خطة  

 المتطلبات القانونية: الضوابط الوقائية 

  :الضوابط الوقائيةخطة المتطلبات القانونية 

 رسم معلوماتي: الضوابط الوقائية الرئيسية 

 أسئلة وأجوبة: الضوابط الوقائية وخطط الضوابط الوقائية 

  :مجموعة أدوات للشركاتاإلنطالقة 


