
 
 

 
 

 

 التتبع إمكانيةصحيفة وقائع: 
 (SFCR)اآلمن للكنديين  الغذاءلوائح 

 خطوة لألمام.التقدم و للخلفخطوة بالرجوع أو بضاعة غذائية  حركة غذاء ما  تتبعقدرة أو التعقب هو  التتبع

 

 التتبع على معظم شركات الغذاء التي:  بإمكانيةخاصة اشتراطات جديدة طبق ت  اآلمن للكنديين،  لوائح الغذاءوبموجب 

 

  األغذيةتستورد 

 تصدر األغذية 

 توزع أو ترسل األغذية عبر حدود المقاطعات واألقاليم 

  لغرض التصدير ملصقاتتضع لها أو  تعبئهاأو  اخزنهأو ت   اتَصنّفهأو  اأو تحفظه اأو تعالجه اأو تجهزه األغذيةتصنع 

  عبر حدود المقاطعات واألقاليمأو البيع 

  عبر حدود المقاطعات واألقاليم إرسالهاتزرع الخضروات والفواكه الطازجة وتحصدها بغرض التصدير أو  

  إرساله عبر حدود المقاطعات واألقاليمحيث يتم تصدير منتج اللحوم أو  التغذيةتذبح حيوانات 

   بحالة االستيراد التي جاء بها لغرض الفحص من قبل الوكالة الكندية لفحص وتعالجه  المأكولة خزن منتج اللحومت

 األغذية 

  وليس لألمام للمستهلك. للوراءخطوة التجزئة، وهو ما سيحتاج لتتبعه بتبيع األغذية 

 .المطاعم وغيرها من األعمال التجارية المشابهةلتتبع على ا إمكانيةال تنطبق اشتراطات 

. تستغرق هذه برنامج التفاعلي للتتبعيمكنك معرفة نوع اشتراطات التتبع التي تنطبق عليك ومتى تنطبق عليك وذلك باستخدام 

 دقائق فقط.  5العملية 

 كيف تعمل؟

 ينبغي لوثائق قابلية التتبع أن تقوم بما يلي:

 أو تخزينه أو تغليفه  إعداده صنيع الغذاء أو: االسم الشائع للغذاء واسم وعنوان الشخص الذي قام بتتحدد هوية الغذاء

وكود المجموعة ، اتملصقالب تصنيفهأو 
1
أو رقم الهوية الفريد 

2
 األغذية لتتبع 

 الغذاء لكتوريد ، بما في ذلك تاريخ لك الغذاء قام بتوريدالذي  إلى الشخص تتبع الغذاء خطوة للوراء 

  الغذاء له توريد، بما في ذلك تاريخ له الغذاء بتوريدقمت أنت الذي  إلى الشخص لألمامتتبع الغذاء خطوة 

  المكونات لك توريد، تحديد وتتبع المكونات التي استخدمتها إلعداد الغذاء، بما في ذلك تاريخ ممكنًاإذا كان ذلك 

  التي قمت أنت بذبحها  التغذيةحيوانات خطوة للوراء ، تحديد وتتبع ممكنًاإذا كان ذلك 

للوكالة الكندية لفحص األغذية عند قدم أن تتاح في كندا وت  على االحتفاظ بسجالت واضحة وقابلة للقراءة لمدة عامين،  ينبغي

قدم في صورة ملف واحد بنسق يسهل فتحه تحتاج أن ت  ا استخدام السجالت اإللكترونية، الطلب.  وفي الحالة التي يتم فيه

 . المألوفةالتجارية  برامج الحاسوبواستخدامه في 

 
                                                           

 
1
إلى كود يمكن استخدامه للتعرف على مجموعة تم تصنيعها أو إعدادها أو إنتاجها أو خزنها أو تصنيفها أو تعبئتها أو وضع كود المجموعة يشير   

 ملصقات لها حسب نفس الظروف. يمكن لكود المجموعة أن يكون رقمياً أو على شكل أحرف أو كالهما. 
2
إلى كود يمكن استخدامه لتحديد كمية معينة من األغذية. وقد يشمل ذلك كود المجموعة أو رقم طلبية الشراء أو رقم بوليصة رقم الهوية الفريد يشير   

 الشحن. 

http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/glossary-of-key-terms/eng/1430250286859/1430250287405#listr
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en


 
 

 
 

 التتبع مهم؟لماذا 

أن الكثير من الشركات في كندا لديها نظم تتبع، فإن البعض اآلخر ال يحتفظ بها.  ويمكن لهذا أن يؤثر على فعالية تحقيقات رغم 

 سالمة األغذية وعمليات سحبها وعلى دقة توقيتاتها.

تحصل على وة للوراء( ومقصده التالي )خطوة لألمام( أن د لها )خطرّ وَ يمكن للشركات التي تتبع مصدر المنتج الغذائي الم  

معلومات دقيقة وفي التوقيت المناسب بحسب الحاجة.  ويمكن لهذا أن يقلل بصورة كبيرة من الوقت الذي تستغرقه الشركات في 

د من الثقة في نظام سحب المنتجات الغذائية غير اآلمنة من األسواق.  ومن شأن هذا أن يوفر حماية أفضل للكنديين وأن يزي

 سالمة الغذاء الكندي.

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

 يلي: باالطالع على ماقد تكون أيًضا مهتًما 

  لغذاء اآلمن للكنديينالوائح كن مستعداً ل: ديويفشريط  

  بشأن التتبع أو التعقبالبرنامج التفاعلي 

 االشتراطات القانونية: القدرة على التتبع 

  دليل خاص بشركات األغذية: لوائح الغذاء اآلمن للكنديينفهم 

 إمكانية التتبعأسئلة وأجوبة : 

 مجموعة أدوات لتأسيس الشركاتةاإلنطالق :  

 

http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225
http://www.inspection.gc.ca/food/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/traceability/traceability/eng/1522294721005/1522294781171
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a3
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

