
 
 

 
 

 استيراد األغذيةصحيفة وقائع: 

 (SFCRلغذاء اآلمن للكنديين )الوائح 

 كندا.إلى  يةغذاأل باستيرادجديدة لسالمة الغذاء على الشركات التي تقوم  تُطبق متطلباتاآلمن للكنديين،  لوائح الغذاءبموجب 

 

 هل شركتك جاهزة؟
االشتراطات الكندية.  تتضمن اللوائح في بأن تتأكد من أن األغذية التي تستوردها آمنة لالستهالك وت ا  مستورد بصفتكتحتاج 

 عدة في كندا.أن تكون األغذية المستوردة قد أعدت بنفس مستوى ضوابط سالمة األغذية مثل األغذية المُ  يُلزم طا  اشتراالجديدة 

 

 االشتراطات الرئيسية
 

 . الترخيص1
ا الستيراد يحتاج المفي معظم الحاالت،  يمكنك معرفة ما إذا كان يجب عليك الحصول على  غذية إلى كندا.األستوردون ترخيص 

 . فقط دقائق 5. تستغرق هذه العملية برنامجنا التفاعليباستخدام ترخيص ومتى يجب عليك الحصول على ترخيص وذلك 

 

 

 الضوابط الوقائية .2
 كمستورد، ستكون مطالب ا بالحفاظ على سالمة الغذاء عن طريق:

 

على دراية بمخاطر التلوث المحتملة وأن تصف كيفية السيطرة على المخاطر البيولوجية أو تكون  يلزم أن - معرفة غذائك

 التي تواجه األغذية التي تستوردها. الماديةالكيمائية أو 

 

دك األجنبي يلبي نفس مستوى معايير األمان مثل الموردين المحليين في تجهيز ر  و  من أن مُ يلزم أن تتأكد  - دكر  و  معرفة م  

 الغذائي وتخزينه ونقله. كمنتج

 

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

 

ن وت -( PCPكتابة خطة رقابة وقائية )  اجع بصورة منتظمة:ريلزم التأكد من أنك تدو 

  كيف تراقب وتتحقق من أن عملية االستيراد تعمل على نحو جيد 

  والكمية  والتصنيف بالملصقاتكيف يلبي الغذاء الذي تستورده اشتراطات السالمة والتنصيف والمعايير

 الصافية 

  لتعامل مع الشكاوى وعمليات سحب المنتجاتا إجراءاتتُعد أن  

 

المكتوبة أنك تفهم المخاطر المصاحبة لألغذية التي تستوردها.  وهي تحدد الضوابط الوقائية السارية  الوقائيةتبين خطة الرقابة 

للسيطرة على تلك أنت والشركة األجنبية التي تقوم بتجهيز األغذية وتصف التدابير التي تتخذها ستوردها على األغذية التي ت

 المخاطر.

 

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 

 

 

 

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


 
 

 
 

 إمكانية التتبع. 3
بسجالت واضحة وقابلة للقراءة تتبع المصدر الذي حصلت منه  حتفظتأن تحتاج  (SFCRاآلمن للكنديين ) لوائح الغذاءبموجب 

 يقلل بصورة كبيرة من الوقت التي يستغرقه األمر في حالة الحاجة لسحب منتج ما. ، مماعلى أغذيتك والجهة التي وردتها لها

 

  . مج التفاعلي للتتبعالبرنايمكنك االطالع على شروط التتبع التي تنطبق عليك ومتى تنطبق عليك وذلك باستخدام 
 

 هذا اإلجراء مهم؟لماذا 
خالفا  للوضع السابق حيث كان مستوردو بعض على كل األغذية المستوردة أن تلبي اشتراطات االستيراد الكندية،  اآلن يلزم

اآلمن للكنديين  لوائح الغذاء تنصمطالبون بالحصول على ترخيص ووضع ضوابط وقائية لسالمة األغذية.  ال كلها  غذيةاأل

  تنطبق على كل أنواع األغذية المستوردة. متناسقةعلى مقاربة 

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

   والوصول إلى المعلومات التالية:

 لوائح الغذاء اآلمن للكنديينكن مستعدا  ل: فيديو  

  :األغذية استيرادلوائح الغذاء اآلمن للكنديين: فيديو 

 دليل خاص بشركات األغذية: اآلمن للكنديين فهم لوائح الغذاء 

  لشركات األغذية المحلية –دليل إلعداد خطة الرقابة الوقائية 

  :ثالثة مبادئ رئيسية للمصدرينرسم معلوماتي مصور 

  مراجع االستيراد األوتوماتيكينظام  

 األغذية: دليل خطوة خطوة تصدير 

 مجموعة أدوات لتأسيس الشركاتةاإلنطالق :  

 

https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/eng/1512149177555/1512149203296
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/videos/importing-food-to-canada/eng/1528315408961/1528315409226
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/for-importers/eng/1480084425374/1480084519065
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/principles-for-importers/eng/1434074882721/1434075033259
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/imports/step-by-step-guide/eng/1523979839705/1523979840095
http://www.inspection.gc.ca/food/sfcr/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

