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دليل عالمات األغذية املعبأة

مقدمة
هذا دليل ملتطلبات وضع العالمات حسب ’النظام االسرتايل النيوزيلندي 

 للمعايري الغذائية‘ )سيشار له من اآلن فصاعدا بـ "نظام املعايري"( 

]Australia New Zealand Food Standards Code[، والذي تم 

تبنيه ضمن قوانني األغذية يف الواليات واألقاليم االسرتالية. تم تصميم 

هذا الدليل ملساعدة املصالح التجارية الصغرية يف إعداد العالمات األساسية 

لألغذية املباعة بالتجزئة.

يشري هذا الدليل اىل أنه يتوجب عىل املصالح التجارية املتعاملة باألغذية 

الرجوع اىل نظام املعايري للحصول عىل املزيد من املعلومات يف الحاالت 

التالية:

وجود ادعاءات أو بيانات غذائية ربما تكون خاضعة لألنظمة؛ أو   <

إذا كانت املادة الغذائية تخضع لرشوط محددة تستوجب وضع عالمات   <

لتقديم معلومات اضافية.

ال يغطي هذا الدليل جميع املتطلبات أو االستثناءات التي يمكن أن يتم 

تطبيقها، وكذلك ال يعترب بديال عن املشورة القانونية املستقلة. يمكن 

الحصول عىل نسخ من نظام املعايري الغذائية من موقع مؤسسة ’املعايري 

 الغذائية االسرتالية والنيوزيلندية‘ 

(FSANZ): www.foodstandards.gov.au

ملحوظات

إن األرقام املوضوعة بني قوسني مربعني كاآليت  [1.2.1]تشري اىل املعيار   <

ذي العالقة الذي يمكن الرجوع له يف نظام املعايري.

إن اإلشارة اىل عبوة صغرية يف هذا الدليل تعني أي عبوة تكون مساحتها   <

السطحية الكلية أقل من 100 سم2 [1.1.2]

ملاذا يتم وضع عالمات عىل عبوات املواد 

الغذائية؟
توفر هذه العالمات معلومات تساعدنا يف اختيار األغذية األكرث صحية وأمانا، 

حيث انها تقدم ما ييل:

تخربنا بالعنارص الغذائية ومقاديرها يف املنتوج الغذايئ  <

تحذرنا إذا كانت املادة الغذائية تحتوي عىل عوامل مسببة للحساسية  <

تخربنا عما إذا كانت املادة الغذائية منتهية الصالحية  <

توضح لنا عند الرضورة كيفية خزن املادة الغذائية أو تحضريها أو طبخها  <

تعدد لنا محتويات املادة الغذائية  <

تزودنا بمعلومات عن مصدر املادة الغذائية أو منشئها.  <

توفر العالمات بشكل اسايس معلومات أساسية عن املواد الغذائية التي 

نتناولها وعن أفضل طريقة للتعامل معها.

ما هي املواد الغذائية التي يجب وضع عالمات 

عليها؟
إن العالمة املوضوعة عىل مادة غذائية يتم تقديمها كطعام يجب أن تحتوي 

عىل تعريف باملادة الغذائية، وعىل تحذير الزامي وبيان ارشادي، وعالمة 

التاريخ، وتعليمات االستخدام والخزن، وبلد املنشأ، وعما إذا كانت املادة 

الغذائية منتجة بالهندسة الوراثية أو معرضة لإلشعاع. ولكن هذه املعلومات 

تكون غري مطلوبة يف عالمة املادة الغذائية حينما تكون نفس تلك املعلومات 

متوفرة يف الوثائق التي تصاحب املادة الغذائية.

يجب وضع عالمات عىل جميع املواد الغذائية املعبأة لغرض البيع بالتجزئة 

فيما عدا االستثناءات املذكورة يف الفقرات ]8-1.2.1 و 7-1.2.1 و 1.2.1-6[

أما عندما تنطبق االستثناءات العامة املذكورة أعاله عىل املواد الغذائية املعدلة 

وراثيا، أو املعرضة لإلشعاع، أو ما تم تخمريه أو سحنه أو تصنيعه أو معالجته 

من اللحوم، أو الكافا، أو عسل امللكة، أو املواد الغذائية املحتوية عىل احشاء 

الحيوان، فإن املعلومات املكتوبة التي يحددها نظام املعايري يجب أن توضع 

ضمن العالمة أو تعرض مع املادة الغذائية.

ما يجب كتابته

1. اسم املادة الغذائية

يجب وضع عالمة عىل املادة الغذائية املعبأة تحتوي عىل اسم أو وصف تلك 

املادة بشكل ال يضلل املستهلكني. وبالنسبة لبعض املواد الغذائية، فإن نظام 

املعايري ُيعرِّف اسم املادة الغذائية عىل أنه اسم محدد رسميا وأن هذا االسم 

يجب ان يظهر عىل العالمة. 

 إن املواد الغذائية ذات األسماء املحددة رسميا مذكورة يف الفقرة 

]2-1.2.2[ من نظام املعايري.

أما بالنسبة للمواد الغذائية األخرى التي ليس لها أسماء ُمعّرفة ومحددة 

رسميا، فيجب وضع اسم أو وصف يشري اىل الطبيعة الحقيقية لتلك املادة 

الغذائية ]1.2.2[.

2. تعريف الوجبة واملحل ]1.2.2[

بشكل عام، عالمات املواد الغذائية يجب أن تحتوي عىل معلومات تشري 

اىل املحل الذي تمت فيه تعبئة املادة الغذائية أو تم تحضريها واىل الوجبة 

)الدفعة(.

تشري الوجبة عادة اىل مادة غذائية تمت تعبأتها أو تم تحضريها خالل مدة ال 

تزيد عىل 24 ساعة.

ال يوجد تحديد ألنواع معينة من الكلمات التي يتم استخدامها يف هذا 

املجال.

غالبا ما يتم استيفاء هذه املتطلبات عندما يتم وضع التاريخ بشكل صحيح 

عىل املنتوج، وُتظهر العالمة عنوان املصلحة التجارية أو عنوان محل التصنيع 

أو التعبئة.
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عندما ال تكون هناك معلومات تعريفية كافية، يتوجب حينها وضع معلومات 

إضافية تكون جزء من نظام يبتكره محل اإلنتاج أو التعبئة. 

3. االسم والعنوان ]1.2.2[

ألغراض االتصال أو لسحب مادة غذائية من األسواق، يجب ان تحتوي 

العالمة عىل اسم وعنوان املصلحة التجارية يف اسرتاليا أو نيوزيلندا للُمصنّع أو 

املعبئ أو البائع أو املستورد.

يجب وضع العنوان الكامل للمصلحة التجارية بضمنه رقم الشارع واسم 

الشارع واملدينة أو الحي والوالية، حيث ال يكفي فقط وضع رقم صندوق بريد 

أو ما شابهه.

4. معلومات الزامية استشارية وتحذيرية ]1.2.3[

قد يتطلب األمر أن تحتوي العالمة عىل بيانات الزامية استشارية وتحذيرية 

وترصيحات بوجود مواد أو محتويات معينة يف املادة الغذائية. توجد قائمة 

كاملة وحديثة بذلك يف املعيار رقم 1.2.3. 

5. عالمة املحتويات ]1.2.4[

فيما عدا بعض االستثناءات، يجب عىل عالمة املادة الغذائية أن تذكر 

املحتويات )يشتمل مصطلح املحتويات عىل املواد املضافة أيضا(.

االستثناءات تنطبق عىل املرشوبات الكحولية، واملياه املعبأة، والعبوات 

الصغرية، ومنتجات الحليب والكريمة املعبأة يف قناين زجاجية ذات غطاء 

معدين رقيق، وعندما يكون اسم املادة الغذائية بحد ذاته عبارة عن قائمة 

كاملة باملحتويات ]1.2.4[. 

يجب الترصيح بمحتويات معينة أو بمنتجات تلك املحتويات التي قد تسبب 

حساسية لدى بعض املستهلكني )بضمنها املواد املوجودة كعوامل مساعدة 

يف تحضري املادة الغذائية(. هذه املحتويات مذكورة يف الفقرة ]4-1.2.3[ من 

نظام املعايري.

ان الترصيح بتلك املحتويات وبمنتجاتها ينطبق عىل جميع املواد الغذائية 

بضمنها استثناءات قائمة املحتويات املذكورة آنفا، وينطبق عىل العالمات 

املوضوعة عىل عبوات صغرية تضمها عبوة خارجية كبرية إذا كانت املساحة 

السطحية للعبوة الصغرية أكرب من 30 سم2.

يجب ذكر جميع املحتويات برتتيب تنازيل حسب الوزن عند التعبئة، وهذا 

يعني إن املادة األكرب مقدارا يتم ذكرها يف الرتتيب األول من قائمة املحتويات 

وهكذا اىل بقية املحتويات. يجب ذكر املاء املضاف ضمن قائمة املحتويات، 

ما لم يكن استخدامه قد تم لرتطيب مادة مجففة أو إعادة تشكيل مادة 

معينة من املحتويات، أو إذا كان املاء يشكل جزء من مرق أو محلول ملحي 

أو رشاب مركز مذكور مسبقا يف قائمة املحتويات، أو إذا كان يشكل أقل من 

%5 من املادة الغذائية النهائية.

يتم تحديد موقع املاء أو املواد املتطايرة األخرى يف قائمة املحتويات بعد 

مراعاة كمية املاء املفقودة عند التصنيع. 

إذا كانت املادة الغذائية تحتوي عىل مكوِّن مرّكب )أي مكوِّن مصنوع بدوره 

من مكونات أخرى(، فإن محتويات هذا املكوِّن املرّكب يمكن ذكرها أما 

بشكل منفرد يف قائمة املحتويات الرئيسية أو يتم ذكرها برتتيب تنازيل بعد اسم 

املكوِّن املرّكب كما يف املثال التايل: شوكوالتة حليب )سكر، دقائق حليب، 

زبدة الكاكاو، مستحلب 476، نكهة(.

يجب الترصيح بجميع املواد الغذائية واملواد املضافة املوجودة يف أي مكوِّن 

مرّكب يساهم بمقدار %5 أو أكرث يف تكوين املادة الغذائية النهائية. أما إذا 

كان املكوِّن املرّكب يساهم بمقدار أقل من %5 يف تكوين املادة الغذائية 

النهائية، فيجب الترصيح فقط باملواد املضافة التي تؤدي وظيفة تكنولوجية 

والترصيح باملكونات التي يمكن أن تسبب حساسية لدى بعض املستهلكني.

يكفي يف حالة بعض املحتويات أن يتم ذكر االسم العام للمادة الغذائية، 

فعىل سبيل املثال يمكن استخدام مصطلح "اعشاب" ليشمل خليطا من 

اكليل الجبل والزعرت والنعناع. يمكن استخدام هذا النوع من األسماء العامة 

للمحتويات املذكورة يف امللحق رقم 10 من نظام املعايري. يجب عدم استخدام 

املصطلح "سكريات".

هنالك رشوط محددة تنطبق عىل استخدام األسماء العامة املذكورة أدناه:

املصطلح "حبوب" أو "نشاء" يجب أن يكون مصحوبا بأسماء الحبوب   <

التي تم استخدامها؛

املصطلح "مكرسات" يجب أن يكون مصحوبا بأسماء املكرسات التي تم   <

استخدامها؛

املصطلحان "دهون" و "زيوت" يجب أن يتم تحديدهما فيما إذا كانا   <

من مصادر نباتية أو حيوانية. إذا كان مصدر الدهن أو الزيت من الفول 

السوداين أو فول الصويا أو السمسم فيجب الترصيح بهذا املصدر. ويجب 

الترصيح بزيت دايسيلغليسريول باسمه الرصيح. كما يجب الترصيح 

بمصادر الدهون الحيوانية املستخدمة يف منتجات االلبان؛

يمكن استخدام املصطلح "سمك" برشط أال يحتوي هذا املكوِّن عىل   <

القرشيات التي يجب الترصيح بها بشكل منفصل عن طريق ذكر اسم 

الحيوان القرشي الذي تم استخدامه.

ليك ال يتم تضليل املستهلك بشأن طبيعة واحد من املكونات، قد توجد حاجة 

لوصف ذلك املكوِّن، فمثال يكون الوصف كاآليت: 

مسحوق الجبنة

أو

خرضوات مجففة.

أما يف حالة املواد املضافة، فيجب الترصيح بها أما عن طريق اإلشارة اىل اسم 

صنفها متبوعا برقم املادة املضافة، أو اسم الصنف متبوعا باالسم املحدد رسميا 

للمادة املضافة، مثال:

لون (102)

أو 

لون )تارترازين(.

إذا لم يمكن تصنيف املادة املضافة وفقا ألحد أسماء األصناف املعرَّفة يف نظام 

املعايري، فإنه يجب الترصيح بها باستخدام اسمها املحدد رسميا.

إضافة منكهات يجب أن يتم الترصيح به كما ييل:
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منكهات

أو 

نكهة.

أو يتم بدال عن ذلك استخدام اسم معني أو وصف معني للمنكهات. عندما 

يتم استخدام املواد املضافة 620 أو 621 أو 622 أو 623 أو 624 أو 625 

أو 627 أو 631 أو 635 كمنكهات، فإنه يجب الترصيح بوجودها باستخدام 

الرقم الرمزي أو اسم املادة املضافة.

يجب الترصيح عند إضافة مادة الكافني اىل أي مادة غذائية.

عندما يتم بني حني وآخر استبدال مكوِّن غذايئ أو مادة مضافة بمكوِّن آخر 

أو بمادة مضافة أخرى لها نفس الوظيفة، يمكن ذكر كليهما يف القائمة برشط 

أن يكون من الواضح أن ما قد تم الترصيح به هو مادة بديلة أو مستعاضة. 

فعىل سبيل املثال، يمكن لقائمة املحتويات أن تذكر "زيت العصفر أو زيت 

عباد الشمس" كمكونات مستعاضة [1.2.4].

ن أو العامل املساعد يف التصنيع أو املادة املضافة التي يتم انتاجها  إن املكوِّ

بالهندسة الوراثية قد تتطلب الترصيح بها مع إضافة مصطلح "معدلة وراثيا" 

اىل اسم املادة املعنية، مثال: معزول بروتني الصويا )معدل وراثيا(.

نات أو  تنطبق بعض االستثناءات عىل الرشط املذكور أعاله يف حالة املكوِّ

العوامل املساعدة يف التصنيع أو املواد املضافة التي تكون عالية النقاوة والتي 

تتم إزالة حمض الـ دي أن أي أو الربوتني الجديد منها. ال ُيشرتط الترصيح 

بالنكهات التي يتم انتاجها باستخدام الهندسة الوراثية إذا تمت اضافتها 

برتاكيز أقل من 1غم/كغم من املادة الغذائية النهائية [1.5.2].

إذا تم تعريض مادة غذائية أو مكوِّن يف مادة غذائية لإلشعاع، فيجب 

الترصيح بذلك يف بيان منفصل ضمن العالمة أو ضمن قائمة املحتويات، 

فمثال:

معاملة باإلشعاع املؤين

أو

)اسم املادة الغذائية( مشععة

أو 

أعشاب )مشععة( [1.5.3].

ن أو العامل املساعد يف التصنيع أو املادة املضافة  ألجل تحديد ما إذا كان املكوِّ

يجب تعريفها عىل انها معدلة وراثيا أو مشععة، يجب الحصول عىل معلومات 

بهذا الشأن من موّرد تلك املواد.

6. عالمة التاريخ ]1.2.5[

بشكل عام، يجب أن توضع عالمة تاريخ عىل جميع املواد الغذائية املعبأة 

التي تكون صالحيتها ملدة سنتني أو أقل.

يتم استخدام عالمة التاريخ التي تكون بصيغة "BEST BEFORE" عىل 

 BEST" معظم األغذية املعبأة. إن املادة الغذائية التي تحمل عالمة تاريخ

BEFORE" يمكن بيعها بعد انتهاء التاريخ برشط أن تكون آمنة وصالحة 

 لالستهالك. األمثلة التي يمكن فيها استخدام عالمة 

"BEST BEFORE" تشمل املواد الغذائية التي تكون مستقرة عند الخزن 

)مثل البسكويت والحلويات واملعلبات(، كما تشمل األغذية املجمدة، ومعظم 

األغذية النيئة التي يتم طبخها قبل اكلها )اللحوم، الدجاج، السمك(، أو 

األغذية التي تتلف بشكل واضح وملحوظ قبل أن تصبح غري آمنة. 

إذا كان املُصنِّع أو املعبئ يعتقد أن املادة الغذائية يجب أال يتم استهالكها 

بعد تاريخ معني وذلك ألسباب صحية أو لكونها تصبح غري آمنة، فيجب يف 

هذه الحالة استخدام عالمة تاريخ بصيغة "USE BY". إن املواد الغذائية التي 

توضع عليها عالمة "USE BY" ال يجوز بيعها بعد التاريخ املكتوب عىل العبوة.

املواد الغذائية التي تكون مدة صالحيتها 3 أشهر أو أقل يجب أن توضع 

عليها عالمة تاريخ تحدد عىل األقل اليوم والشهر. أما املواد الغذائية التي 

تكون مدة صالحيتها أكرث من 3 أشهر، فيجب أن توضع عليها عالمة تاريخ 

تحدد عىل األقل الشهر والسنة.

يجب ذكر أي رشوط خزن قد تكون رضورية لضمان بقاء املادة الغذائية 

صالحة للفرتة املشار لها يف عالمة التاريخ، فمثال يمكن وضع عالمة:

يحفظ مربدا 

أو 

الخزن بدرجة حرارة 5 مئوية أو أقل.

أما يف حالة الخبز الذي تكون مدة صالحيته أقل من 7 أيام، فيمكن استبدال 

عالمة تاريخ "BEST BEFORE" بعالمة تاريخ بإحدى الصيغ التالية: 

BAKED FOR )مع وضع تاريخ ال يزيد عىل 12 ساعة بعد الخبازة(

أو 

BAKED ON )مع وضع التاريخ(.

7. نصائح الصحة والسالمة ]1.2.6[

إذا كان من الرضوري إعطاء تعليمات إضافية لكيفية خزن املادة الغذائية أو 

استخدامها من ِقبل املستهلك وذلك لحماية الصحة والسالمة، فيجب كتابة 

مثل هكذا تعليمات عىل العالمة.

مثال: يحفظ مربدا بعد فتح العلبة

يضع نظام املعايري عبارات محددة يجب أن تظهر عىل عبوات براعم البامبو 

النيئة وعىل الكسافا الحلوة النيئة.

8. قائمة معلومات التغذية ]1.2.8[

بشكل عام، يجب عىل جميع عالمات املواد الغذائية املعبأة أن تحتوي عىل 

قائمة معلومات تغذية.

املواد الغذائية التالية مستثناة من رشط وضع قائمة معلومات تغذية ولكن 

برشط عدم وجود ادعاءات غذائية محددة: املواد الغذائية املباعة ضمن 

األنشطة الخريية، العبوات الصغرية، الفواكه أو الخرضوات أو اللحوم أو 

الدواجن أو األسماك املباعة كوحدة مفردة، املرشوبات الكحولية، األعشاب 

والبهارات وشاي األعشاب، الخل، امللح، الشاي والقهوة، الجالتني، املواد 

املضافة املُعّرفة أو العوامل املساعدة يف التصنيع، املاء وبضمنه املياه املعدنية 

ومياه الينابيع، ُمرّكب صنع املريب، أطقم انتاج املرشوبات الكحولية، الكافا، 

السندويشات والكعك ولفات الخبز واملنتجات املشابهة.



صفحة 4دليل عالمات األغذية املعبأة

أما بالنسبة للمواد الغذائية غري املستثناة فإن العالمة النموذجية املوضحة يف 

هذا الدليل توفر صيغة لقائمة معلومات تغذية قياسية.

كما يوفر املوقع FSANZ website أداة عىل االنرتنت لحساب القيم الغذائية 

لكل خاصية غذائية قياسية يتم ذكرها يف قائمة معلومات التغذية.

املواد الغذائية التي تكون بحاجة إلعادة تشكيل أو تلك التي يتم سكب 

سوائل منها قبل استهالكها يجب عىل عالماتها أن تشري بوضوح اىل أن 

القيم الغذائية املذكورة يف القائمة هي للمادة الغذائية بعد إعادة تشكليها أو 

بعد سكب السوائل منها.

إذا تم ادعاء خاصية غذائية معينة غري مذكورة يف القائمة القياسية يجب 

عندئذ أن تضاف معلومة هذه الخاصية اىل القائمة. إذا كان االدعاء يخص 

مادة غذائية يف عبوة صغرية فإن نظام املعايري يوفر طريقة بديلة للترصيح بمثل 

هذه املعلومة الغذائية.

يشرتط نظام املعايري وضع معلومات إضافية يف قائمة معلومات التغذية، وذلك 

بشأن االدعاءات ذات العالقة بالكولسرتول أو األحماض الدهنية أو االلياف 

أو السكريات أو الكربوهيدرات ]1.2.8[. 

9. املحتويات املميِّزة )النسب املئوية( ]1.2.10[

يجب الترصيح باملحتويات أو املكونات املميِّزة ضمن العالمة كنسب مئوية يف 

املادة الغذائية النهائية. تبني العالمة النموذجية املوضحة يف هذا الدليل كيفية 

اعالن النسب املئوية ضمن قائمة املحتويات. 

نا مميِّزا يف الحاالت التالية: يصبح املكوِّن مكوِّ

إذا تم ذكره ضمن اسم املادة الغذائية؛  <

إذا كان مرتبطا عادة يف ذهن املستهلك باسم املادة الغذائية؛ أو  <

إذا تم تأكيده عىل العالمة بالكلمات أو بالصور أو بالرسوم.  <

عندما تكون املادة الغذائية من النوع الذي يحتاج اىل إعادة تشكيل، يمكن 

الترصيح بالنسبة املئوية كنسبة يف املادة الغذائية بعد إعادة تشكيلها برشط أن 

يشار اىل ذلك بشكل واضح.

يجب الترصيح بالنسبة املئوية أما كنسبة فعلية أو كنسبة يف حدها األدىن برشط 

أن يشار اىل ذلك بوضوح عند استخدام الحد األدىن.

إن رشط تحديد النسب املئوية للمحتويات املميِّزة للمادة الغذائية املعبأة ال 

ينطبق عىل املواد املذكورة يف املعيار 3 – 1.2.10. 

10. بلد املنشأ ]1.2.11[

يجب عىل العالمة أن تضم عبارة منفصلة تشري اىل بلد منشأ املادة الغذائية. ال 

 "Made in" و "Product of" توجد صيغة معينة للكلمات املطلوبة، إال أن

وعبارات أخرى مشابهة تكون لها املعاين التالية: 

Product of" و "Produced in" والعبارات األخرى املشابهة تعني أن   <

منشأ كل مكوِّن رئييس من مكونات املادة الغذائية هو من البلد املذكور يف 

العالمة، وأن جميع عمليات التصنيع واإلنتاج أو تقريبا جميعها قد تمت 

يف ذلك البلد؛ و

 "Australian made" و "Manufactured in" و "Made in"  <

والعبارات األخرى املشابهة تعني أن طبيعة املادة الغذائية قد تم تغيريها 

بشكل كبري يف البلد الذي ُيزعم انه بلد املنشأ، وأن 50% عىل األقل من 

تكاليف اإلنتاج كانت يف ذلك البلد. إذا لم يمكن اإليفاء بهذه القاعدة 

يمكن عندئذ إضافة ادعاء متحفظ مثل ما ييل: 

 Made in Australia from imported ingredients   

)مصنوع يف اسرتاليا من محتويات مستوردة(

أو  

 Packaged in Australia from local and imported ingredients  

)معبأ يف اسرتاليا من محتويات محلية ومستوردة(

إن املعلومات األخرى املذكورة يف العالمة بضمنها الصور والرسوم يجب أن ال 

تتعارض مع عبارة بلد املنشأ أو تؤدي اىل التضليل بشأنها.

أما بالنسبة للفواكه والخرضوات الطازجة، سواء كانت صحيحة أم مقطعة، 

والتي تكون معبئة بطريقة ال تخفي طبيعة أو جودة هذه املواد الغذائية، 

فيجب أن ُيكتب عىل العبوة أو عىل عالمات لها عالقة باملادة الغذائية بلد أو 

بلدان املنشأ، أو ُيكتب أن هذه املادة الغذائية هي خليط من منتجات محلية 

ومستوردة.

11. االدعاءات الصحية )غذائية وصحية وادعاءات 
ذات عالقة( ]1.2.7[

إن االدعاءات الصحية )غذائية وصحية وادعاءات ذات عالقة( هي بيانات 

طوعية يمكن أن تّدعيها املصلحة التجارية من خالل عالمة املادة الغذائية 

)أو من خالل اإلعالنات التجارية(.

إن بعض االدعاءات الصحية غري مسموح بها، وهي مذكورة بالتفصيل يف 

املعيار 1.2.7 من نظام املعايري.

االدعاءات الغذائية هي تلك االدعاءات التي تخص عنارص غذائية أو مواد 

معينة موجودة يف املادة الغذائية مثل "منخفضة الكولسرتول" أو "مصدر جيد 

لأللياف الغذائية". 

أما االدعاءات الصحية فهي تخص العالقة بني املادة الغذائية والصحة. 

يوجد نوعان من االدعاءات الصحية:

ادعاءات صحية ذات مستوى عام تشري اىل مادة أو عنرص غذايئ معني   <

يف املادة الغذائية وتأثريه عىل وظيفة صحية معينة، مثال "الكالسيوم مفيد 

للعظام واالسنان".

ادعاءات صحية ذات مستوى عال تشري اىل مادة أو عنرص غذايئ معني يف   <

املادة الغذائية وتأثريه عىل مرض خطري أو عىل مؤرش حيوي ملرض خطري، 

مثال "الغذاء املرتفع الكالسيوم يمكن أن يقلل من خطر هشاشة العظام 

لدى االفراد بعمر 65 سنة فما فوق". 

ـ ’معيار  ال يسمح باالدعاءات الصحية إال بشأن املواد الغذائية املستوفية ل

درجة سمة العنرص الغذايئ‘ (NPSC). يوفر موقع مؤسسة ’املعايري الغذائية 

األسرتالية والنيوزيلندية‘ (FSANZ) أداة عىل االنرتنت للمساعدة يف حساب 

درجة سمة كل عنرص غذايئ يف مادة غذائية معينة.

أما االدعاءات ذات العالقة فهي عبارة عن مصادقات تمنحها منظمة معينة 

بشأن محتوى غذايئ معني أو ادعاء صحي معني يتم القيام به بموافقة تلك 

املنظمة.

www.foodstandards.gov.au
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ينص املعيار1.2.7 عىل رشوط القيام بأي نوع من االدعاءات املذكورة أعاله.

 تتوفر املزيد من املعلومات عىل املوقع  

Australian Competition & Consumer Commission

ما يجب عدم ظهوره عىل العالمة
يجب أن ال تحتوي العالمة عىل كلمات أو بيانات أو ادعاءات أو صور أو 

رسوم تمثل املادة الغذائية أو تمثل خواصها بشكل كاذب أو مضلل أو خادع.

فعىل سبيل املثال، الصور أو الرسوم املوضوعة عىل العالمة والتي تقرتح كيفية 

 "RECIPE" تحضري الطعام قد تحتاج اىل ان تصحبها معلومات تحددها مثل

)وصفة طهي( أو "SERVING SUGGESTION" )مقرتح تقديم( أو عبارة 

أخرى مناسبة ألجل التأكد من أن املستهلك لن يتعرض للتضليل بشأن 

محتويات عبوة املادة الغذائية.

عبارات خاضعة لألنظمة
باإلضافة اىل املعلومات املذكورة آنفا، فيما ييل ادعاءات وعبارات خاضعة 

لألنظمة يمكن أن تنطبق عىل املواد الغذائية:

وضع عالمات عىل املرشوبات الكحولية [2.7.1]

ال يمكن ذكر ادعاءات أو بيانات بشأن فيتامينات أو معادن إال بما يسمح   <

به نظام املعايري، فعندما يتم القيام بادعاء أو ذكر عبارة معينة مسموح بها 

فإن العالمة يجب أن تذكر معلومات إضافية حول الفيتامني أو املعدن 

املذكور وذلك باستخدام الصيغة املحددة يف نظام املعايري ]1.3.2[؛

االدعاءات التي تخص مرشوبات االلكرتواليت وحليب األطفال الرضع   <

وأطعمة األطفال الرضع واملكمالت الغذائية الرياضية كلها خاضعة 

لألنظمة حسب املعيار ]2.9[؛

يجب وضع بيانات إضافية محددة يف نظام املعايري، وذلك عىل عالمات   <

املواد الغذائية التالية:

املواد الغذائية التي تحتوي عىل احشاء الحيوان  -

اللحم املفروم )مع اإلشارة اىل نسبة الدهون(  -

اللحوم املخمرة واملسحونة واملعالجة واملصنعة  -

منتجات اللحوم املُشّكلة أو االسماك النيئة املُشّكلة  -

مخاليط عصائر الفواكه أو الخرضوات  -

الزيوت الصالحة لألكل  -

مرشوبات االلكرتواليت  -

الكافا  -

املرشوبات املركبة بالكافني  -

أطعمة األطفال الرضع  -

حليب األطفال الرضع واألكرب عمرا   -

بدائل اللحوم املركبة واألغذية املكملة واألغذية املكملة الرياضية  -

االمالح املنخفضة الصوديوم.  -

املزيد من املعلومات
 هنالك كتيبات ونرشات ارشادية توفر تفسريات أكرث تفصيال 

 لنظام املعايري مع أمثلة توضيحية، وهي موجودة تحت عناوين 

فقرة ’Industry and Consumer‘ عىل موقع مؤسسة ’املعايري الغذائية األسرتالية 

(FSANZ):  www.foodstandards.gov.au ‘والنيوزيلندية

تغطي هذه الكتيبات االرشادية وروابط االنرتنت املواضيع التالية:

ملحة عامة لعالمات املواد الغذائية  <

عالمة بلد املنشأ )بضمنها املنتجات غري املعبأة(  <

إفادات بشأن املواد الغذائية )قول الحقيقة عند وضع العالمات(  <

عالمة املحتويات  <

عالمة النسب املئوية  <

املواد املضافة   <

بيانات استشارية وتحذيرية  <

عالمة التاريخ  <

قوائم معلومات التغذية  <

ادعاءات غذائية وصحية وادعاءات ذات عالقة  <

األغذية املعدلة وراثيا.  <

كما يمكن الحصول عىل املعلومات من املصادر التالية:
The Food & Controlled Drugs, 

Department of Health, 
Citi Centre Building, 

11 Hindmarsh Square, 
Adelaide SA 5000 
هاتف: 7100 8226

www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

ملحوظة مهمة: كانت هذه املعلومات سارية املفعول يف شهر أيلول/سبتمرب 2016، 

وربما تكون قد تغريت فيما بعد، لذلك يتوجب استخدام هذا الدليل برفقة أحدث 

نسخة من نظام املعايري. 

تتوفر عىل هذا املوقع املزيد من املعلومات حول املجاالت التالية:

متطلبات عالمة بلد املنشأ للمواد الغذائية غري املعبأة  <

عرض السعرات الحرارية بالكيلو جول )kJ( يف املنافذ املتعددة املواقع لبيع املواد   <

الغذائية

نسخة من متطلبات عالمات املرشوبات القياسية للمرشوبات الكحولية  <

قوانني أخرى لوضع العالمات
لالستعالم حول األمور التالية يرجى االتصال بالعناوين املبينة إزائها:

األوزان واملقاييس

 National Measurement Institute 
 22-24 Furness Ave 

Edwardstown SA 5039 
1300 686 664

قوانني إيداع قناين وعلب املرشوبات
اتصلوا بـ:

Environmental Protection Authority,
Level 8, Victoria Square, Adelaide SA 5000 

هاتف:  1180 8204

https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling


صفحة 6دليل عالمات األغذية املعبأة

BEST BEFORE  9 DEC 17
STORE AT OR BELOW -18oC

NUTRITION INFORMATION
SERVINGS PER PACKAGE - 4
SERVING SIZE - 175g

INGREDIENTS
WHEAT FLOUR, MEAT (MINIMUM 
25%), WATER, ANIMAL AND
VEGETABLE FAT, ONION POWDER, 
HYDROLYSED VEGETABLE 
PROTEIN, EGG, THICKENER(410),
SUGAR, MINERAL SALT (450),
SALT, COLOUR (150a), HERBS, 
PRESERVATIVE (223).

FINEFOOD CO,
20 MAIN ST,
ADELAIDE,
SOUTH AUSTRALIA,

PRODUCT OF AUSTRALIA

QUANTITY PER
175g SERVING

1615kJ

25.9g

20.6g

10.0g

23.6g

1.2g

471mg

ENERGY

PROTEIN

FAT – Total

-  Saturated

CARBOHYDRATE

- Sugars

SODIUM

All values are average quantities

QUANTITY
PER 100g

923kJ

14.8g

11.8g

5.76g

13.5g

0.7g

269mg

Meat Pies

700g

العالمة
عندما تحتوي العالمة عىل بيانات أو ادعاءات أو معلومات أخرى تكون إضافية للمعلومات التي يشرتطها نظام املعايري، يجب عندئذ الرجوع اىل ذلك النظام 

ملعرفة القواعد واملحاذير املطبقة يف هذا الشأن.

عالمة التاريخ 
ورشوط الخزن

عندما تتم تعبئة املادة 
الغذائية باستخدام 

أوزان أو حجوم 
متغرية يمكن حينها 

استبدال عدد حصص 
الطعام للعبوة الواحدة 
بعدد حصص الطعام 
للكيلوغرام الواحد أو 

استبدالها بوحدة قياس 
أخرى مناسبة.

يمكن استبدال مصطلح 
حصة طعام بمصطلح 

رشيحة أو مقدار أو 
عبوة أو أي وحدة قياس 

أخرى شائعة بضمنها 
كوب مرتي أو ملعقة 

طعام مرتية

قائمة املعلومات الغذائية يجب أن تشري بوضوح 
اىل أن القيم املذكورة هي كميات متوسطة، 
أو إذا كان بعضها حد أدىن أو حد أعىل، فإن 

العالمة يجب أن تشري اىل ذلك ايضا 

اسم وعنوان املصلحة التجارية يف 
اسرتاليا أو نيوزيلندا وعبارة منفصلة 

تشري اىل بلد املنشأ 

اسم املادة الغذائية

قائمة املحتويات برتتيب 
تنازيل حسب الوزن 

عند التعبئة وتشري 
اىل النسب املئوية 

للمحتويات املميِّزة

األوزان واملقاييس

الكتابة الواضحة وحجم الخط
يجب أن تكون جميع الكلمات والبيانات والتعابري املطلوبة مكتوبة باللغة اإلنكليزية. يسمح بكتابة معلومات بلغات أخرى برشط أن ال تنفي ما هو مكتوب باللغة 

اإلنكليزية وأن ال تتعارض معه.

باستثناء البيانات التحذيرية املطلوبة، فإنه ال ُيشرتط الكتابة بحجم خط محدد. مع ذلك فإن املعلومات يجب أن تكون مكتوبة بخط واضح وتكون يف مكان بارز 

ومتباينة بشكل متميز عن الخلفية.

 إن البيانات التحذيرية التي يشرتطها نظام املعايري يجب أن ال يقل حجم الخط فيها عن 3ملم أو 1.5ملم للعبوات الصغرية. املعيار 1.2.1 الفصل 
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دليل عالمات األغذية املعبأة صفحة 1

The Food and Controlled Drugs Branch, 
Department of Health,

Citi Centre Building 
11 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000 

 هاتف: 7100 8226 
www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards

تتوفر عىل هذا املوقع نسخة من متطلبات عالمات املرشوبات 

القياسية للمرشوبات الكحولية.

Public – I1 – A1

 للمتحدثني بلغة غري اإلنكليزية:
للحصول عىل معلومات بلغات غري اإلنكليزية، يرجى زيارة موقع وزارة 

صحة جنوب اسرتاليا واالطالع عىل معلومات وضع العالمات تحت 
 باب معايري األغذية 

www.sahealth.sa.gov.au/foodstandards
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