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رقعة بلد المنشأ التعريفية للمنتجات الغذائية 

ما هي أنواع المنتجات الغذائية التي ينطبق عليها المعيار؟
سوف يكون مطلوباً وضع رقعة بلد المنشأ التعريفية على معظم المنتجات 

الغذائية المعروضة للبيع بالتجزئة في أستراليا )مثل المنتجات الغذائية التي تباع 
للجمهور في المتاجر أو األسواق، عبر اإلنترنت أو من آالت البيع(.

هذا يشمل:

المنتجات الغذائية المغلفة/المعبأة، و��

بعض المنتجات الغذائية غير المغلفة/المعبأة )كاألسماك، لحوم معّينة، ��
الفواكه والخضروات، المكسرات، البهارات، األعشاب، الفطريات، 

البقوليات، البذور أو مزيج من هذه األطعمة(.

يستثني المعيار بعض المنتجات الغذائية من متطلبات وضع الرقعة التعريفية. 
وهذا يشمل المنتجات الغذائية التالية: 

المنتجات التي تباع في المطاعم والمقاصف��

األطعمة التي يتم توصيلها مغلفة/معبأة وجاهزة لالستهالك حسب طلب ��
المستهلك )على سبيل المثال البيتزا التي يتم توصيلها إلى المنزل(

األطعمة التي يتم تصنيعها وتغليفها/تعبئتها في نفس المكان الذي يتم بيعها ��
فيه )مثل الخبز المخبوز كلياً في المخبز(.

يمكنك العثور في موقعنا اإللكتروني على قائمة مفصلة من األطعمة الُمستثناة.

المعيار
بدأ العمل بـ المعيار بموجب قانون المستهلك األسترالي )ACL( في 1 يوليو/
تموز 2016. وينظم المعيار معلومات بلد المنشأ التي يجب توفيرها لمعظم 

المنتجات الغذائية الموّردة أو المناسبة للبيع بالتجزئة في أستراليا. 

ظلت المتطلبات السابقة لوضع رقعة بلد المنشأ التعريفية المنصوص عليها في 
مدّونة معايير المنتجات الغذائية في أستراليا ونيوزيلندا سارية حتى 30 يونيو/

حزيران 2018. خالل هذه الفترة االنتقالية، كان يتعين على الشركات إما:

االستمرار في االمتثال لمتطلبات الرقعة التعريفية وفق قانون معايير ��
المنتجات الغذائية، أو

اعتماد متطلبات الرقعة التعريفية الجديدة المنصوص عليها في المعيار.��

منذ 1 يوليو/تموز 2018، يجب على الشركات وضع رقعة تعريفية على 
منتجاتها وفقاً لمتطلبات المعيار.

دة للبضائع التي ال تمتثل للمعيار غرامات تصل إلى  قد تواجه الشركات المورِّ
أكثر من 10 ماليين دوالر، أو ثالثة أضعاف قيمة المنفعة المستلمة، أو في 

حالة عدم إمكانية حساب المنفعة، 10 في المائة من حجم المبيعات السنوي في 
فترة الـ 12 شهر السابقة بالنسبة للشركات وما يصل إلى 500000 دوالر 

بالنسبة لألفراد.

 إذا كنت تزاول أعمال توريد المنتجات الغذائية لمنشآت البيع بالتجزئة في أستراليا 
)بما في ذلك المصانع وشركات المعالجة والمستوردين(، يجب أن تكون على دراية بمعيار  

رقعة بلد المنشأ التعريفية للمنتجات الغذائية لعام 2016 )المعيار(

http://www.accc.gov.au
https://www.legislation.gov.au/Details/F2016L00528
http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx
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الرقعات التعريفية
يحدد المعيار ثالثة أنواع لرقعات بلد النشأ التعريفية بشأن المنتجات الغذائية، 

ولكل منها متطلباته اإللزامية:

رقعة تعريفية معيارية ذات ثالثة مكونات – رقعة تحتوي على رسومات/صور 
وعبارات إلزامية للمكونات الغذائية ذات األولوية التي ُتزرع أو ُتنتج أو ُتصنع 

في أستراليا.

شعار الكنغـر

Made in Australia 
from at least 88% 

Australian ingredients

شريط المخطط البياني

عبارات تعريفية

رقعة تعريفية معيارية ذات مكونين - رقعة تحتوي على رسومات/صور 
وعبارات إلزامية لمعظم المكونات الغذائية المغلفة/المعبأة في أستراليا. 

ويمكن أيضاً استخدامها لألطعمة ذات األولوية المستوردة التي تحتوي على 
مكونات أسترالية. 

شريط المخطط البياني
Packed in Australia 
from at least 10% 

Australian ingredients
عبارات تعريفية

بيان بلد المنشأ - رقعة تحتوي على عبارات تعريفية فقط ُتستخدم للمنتجات 
الغذائية غير ذات األولوية. ويجب أن تحمل األطعمة ذات األولوية المستوردة، 

د بوضوح. كحد أدنى، بيان بلد المنشأ في مربع محدَّ

أطعمة غير ذات أولوية Made in USA
)ُصنع فى أمريكا(

أطعمة ذات أولوية 
Made in USA

)ُصنع فى أمريكا(

هل ترغب في المزيد من المساعدة؟
أعّدت هيئة المنافسة وشؤون المستهلك األسترالية دليل الرقعة التعريفية 

للمنتجات الغذائية ويمكن االطالع عليه عبر موقعنا اإللكتروني.

تتوفر أداة اتخاذ القرار عبر اإلنترنت لمساعدة الشركات على تحديد ما إذا كانت 
يتعين عليها وضع رقعة بلد المنشأ التعريفية، وستقوم األداة أيضاً بإنشاء الرقعة 

 التعريفية المناسبة. هذه األداة متاحة على الموقع اإللكتروني 
.www.originlabeltool.business.gov.au

فهم متطلبات الرقعة التعريفية
تختلف متطلبات الرقعة التعريفية ألصناف المنتجات الغذائية اعتماداً على 

ما يلي:

ما إذا كان الُمنتج الغذائي ذي أولوية أو غير ذي أولوية ��

ما إذا كان الُمنتج الغذائي ُيزرع أو ُينتج أو ُيصنَّع أو ُيعبأ في أستراليا أو ��
في بلد آخر.

يمكنك العثور في موقعنا اإللكتروني على قائمة بالفئات السبع من 
المنتجات الغذائية غير ذات األولوية. تعتبر جميع األطعمة األخرى مثل 
اللحوم والفواكه والخضروات والخبز ومنتجات األلبان من األطعمة ذات 
األولوية. وتنطبق مسؤوليات إضافية بشأن وضع الرقعة التعريفية على 

األطعمة ذات األولوية.

التعريفات الرئيسية
 ُيستخدم مصطلح “مزروع في” بشكل عام في األطعمة الطازجة ��

)مثل الفواكه والخضروات( وهذا يعني أن الطعام مزروعاً في هذا البلد. 
وتتم أيضاً “زراعة” مكونات األطعمة التي تحتوي على مكونات متعددة في 
بلٍد ما إذا كانت جميع المكونات المهمة من ذلك البلد وحدثت جميع عمليات 

المعالجة تقريباً في ذلك البلد.

ُقصد بمصطلح “إنتاج” أن جميع المكونات المهمة مصدرها هذا البلد ��
وأن جميع عمليات المعالجة تمت تقريباً في ذلك البلد. ويشيع استخدام هذه 

التعريفات لألطعمة الطازجة والُمعالجة.

ملحوظة: قد يحتوي المنتج الغذائي على ثالثة مكونات معيارية فقط 
“مزروعة في أستراليا” أو من “إنتاج أستراليا” إذا كان المنتج يحتوي 

على مكونات أسترالية حصرياً.

يعني مصطلح “ُصنع في” أن المنتج الغذائي خضع آلخر عملية تحويل ��
كبيرة في بلٍد ما )هذا ال يعني بالضرورة أنه يحتوي على أية مكونات تأتي 

من ذلك البلد(. ولن تكون معالجة معينة )مثل التقطيع لشرائح أو التعليب 
أو التجميد أو الطالء أو إعادة التغليف والتعبئة( كافية لتبرير تعريف 

“ُصنع في”.

قد يتطلب المعيار أو يسمح بوضع رقعة تعريفية على المنتج الغذائي ��
تحتوي على معلومات حول مكان تغليفه/تعبئته. المنتج الغذائي الذي ال 
يمكن تعريفه على أنه مزروعاً أو ُمنتجاً أو مصنوعاً في بلٍد بعينه يتم 

تعريفه فقط على أنه “ُمعبأ في”.

المزيد من المعلومات

��www.accc.gov.au/smallbusiness :موقعنا اإللكتروني

خط مساعدة األعمال الصغيرة التابع لهيئة المنافسة وشؤون المستهلك األسترالية: 021 302 1300 ��

��.www.accc.gov.au/media/subscriptions اشترك في إحدى شبكات رسائل البريد اإللكتروني المخصصة لدينا على

��.www.accc.gov.au/ccaeducation :برنامج التوعية عبر اإلنترنت لألعمال الصغيرة

)ُمعبأ في أستراليا من مكونات 
)%10 أسترالية ال تقل نسبتها عن

)ُصنع في أستراليا بنسبة ال تقل عن 
88% من المكونات األسترالية(
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