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 لحوم حمالن لحوم حمالن
من موطنها  من موطنها  

المثاليالمثالي

نحن نعتقد أنه ال يوجد مكان أفضل من أستراليا على كوكب األرض 
لتربية وإنتاج لحوم الحمالن.

إن مناخنا المثالي وبيئتنا الفريدة يسمحان لماشيتنا بالعيش على 
طبيعيتها، ما يسمح لنا بإمدادات ثابتة على مدار العام. وكجزيرة 

شاسعة المساحة، تتمتع ماشيتنا بقدر أكبر من الحماية من األمراض 
والمشاكل الصحية، وقد سمح لنا بلدنا الواسع والمفتوح المساحة 

بتطوير نهج طبيعي للزراعة. فالحيوانات تتمتع بحرية أكبر للتجول 
وتعيش حياة أقل ضغوطًا وإرهاقًا ما يحقق نتيجة أفضل للجميع.





 شركـاء شركـاء
 في في

التطـورالتطـور

تعود صناعة اللحوم والماشية في أستراليا إلى أكثر 
من مائتي عام، وقد ساعدت األسس المتينة األولى 

التي وضعت آنذاك على تطورها المطرد لتصبح 
كيانًا ديناميكيًا متطوراً في الوقت الراهن. وقد عزز 

التكامل المشترك بين مربينا ومجهزينا، فضال عن مزايا 
البيئة النظيفة وغير الملوثة من سمعة أستراليا في 

إنتاج أفضل أنواع لحوم الحمالن التي تعد نتاج بيئتها 
الصحية والنظيفة. 





 لحوم الحمالن لحوم الحمالن
األكثر شعبية األكثر شعبية 

وتفضياًلوتفضياًل
مع استمرار نمو شعبية لحوم الحمالن على مستوى العالم، 

تبرز الحمالن األسترالية بجودتها العالية ونكهتها اللذيذة. 
ومع استمرار تطور األذواق والحاجة إلى تنّوع أكبر، فإن صناعة 

الحمالن األسترالية تعمل على تلبية الطلب عليها عبر مجموعة 
واسعة من خطوط اإلنتاج  التي يتم تجميعها وتجهيزها وفقًا 

لمعايير تعد واحدة من أكثر المعايير الصارمة في العالم.

ومع حاجة مشغلي خدمات البيع بالتجزئة 
ومقدمي الطعام الذين يطلبون لحوم 

حمالن تمت تربيتها بشكل طبيعي وتغذيتها 
على الحبوب والعشب األخضر العالي الجودة 

والجاهزة لتناولها والخالية من الهرمونات 
المضافة، فإننا ندعوك ألن تكون لحوم 
 الحمالن األسترالية جزءاً من مواصفاتك،

ال سيما وأن كل الحمالن األسترالية قد تمت 
تربيتها وفقًا لتلك المعايير الصارمة.

يغطي هذا الدليل المعلومات األكثر شيوعًا 
حول مجموعتنا الواسعة من قطع اللحوم. 

ويمكن العثور على معلومات فنية أكثر 
تفصياًل في دليل اللحوم األسترالية المتاح من 

خالل مكتب هيئة اللحوم والماشية األسترالية. 
امنح عمالئك أرفع مستويات الجودة والعديد 

من الخيارات التي تفوق وتزيد على توقعاتهم 
من أستراليا.



تتمتع صناعة لحوم الحمالن األسترالية بتاريخ طويل من إنتاج لحوم آمنة 
وعالية الجودة للعمالء في جميع أنحاء العالم. نحن نفتخر بمعاييرنا الصارمة 

التي ساهمت في ايجاد واحدة من أعلى حاالت الصحة الحيوانية في العالم، 
فضاًل عن برنامجنا الشامل للتتبع. فيما يلي عدد قليل من األسباب وراء 

تفضيل لحوم الحمالن األسترالية في السوق العالمية.

لماذا تشتري لحوم لماذا تشتري لحوم 
الحمالن االسترالية؟الحمالن االسترالية؟

اإلدارة المتطورة والمستدامة للمراعي
يعتبر قطاع تصنيع اللحوم األسترالية رائداً عالميًا في صناعة 

وتجهيز لحوم الحمالن، إذ تستخدم مصانع التجهيز األسترالية 
أحدث التقنيات لضمان التحسين المستمر في كفاءة اإلنتاج 

دون التضحية بالمستويات العالية لسالمة اللحوم.
 

يشتهر منتجو لحوم األغنام والحمالن األسترالية في جميع 
أنحاء العالم بتقنيات تربية الحيوانات وإدارة المزارع. وتفخر 

صناعة الماشية األسترالية بتطبيقها لعلوم الوراثة وتحتل 
مكان الصدارة في التقدم التكنولوجي في كفاءة إنتاج 

الماشية. ويتقدم المنتجون األستراليون في مجاالت تحسين 
المزارع والمراعي وإدارة المياه.

وتسهم صناعة اللحوم والماشية األسترالية مساهمة هامة 
في االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية. ويغطي 

التركيز على االستدامة البيئية للصناعة المجاالت الرئيسية 
لخفض االنبعاثات واستخدام المياه وإدارة األراضي التي تعتبر 

مهمة ليس فقط بالنسبة للبيئة بل وإلنتاج لحوم األغنام 
المغذية عالية الجودة. تستثمر صناعة اللحوم، من خالل هيئة 

اللحوم والماشية األسترالية وبالتعاون مع الحكومة األسترالية، 
حوالي 12 مليون دوالر سنويًا في األبحاث والتطوير لفهم األثر 

البيئي إلنتاج اللحوم بشكل أفضل وتحسين األداء البيئي 
لهذه الصناعة.

وتربى معظم الحمالن في أستراليا على المراعي المفتوحة 
في جنوبي البالد. وقد ساهمت أنظمة اإلنتاج الطبيعية 

لدينا والتزامنا بالتحسين المستمر إلى أن أصبح المنتجون 

األستراليون معترف بهم دوليًا كمنتجين ألفضل أفضل أنواع 
لحوم الحمالن ، بينما يعتبرون الرواد أيًضا في ممارسات 

المراعي البيئية.

ويدرك المنتجون األستراليون أن حماية مواردنا الطبيعية 
وتحسينها أمر حيوي الستدامة أعمالهم وبيئتهم على المدى 

الطويل. وفي جميع أنحاء البالد يقوم العديد من منتجي 
الماشية بالتعامل مع  األعشاب الضارة واآلفات والحيوانات 

المتوحشة بهدف المساعدة في الحفاظ على التنوع 
البيولوجي والحد من مخاطر حرائق الغابات المدمرة، فضاًل 

عن تنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير الفعالة إلدارة المياه 
في نظم الرعي، بما في ذلك الحفاظ على تربة صحية ذات 
مغذيات كافية والتقليل من جريانها من خالل إدارة الغطاء 

النباتي ومراقبة تواتر وشدة الرعي والسماح بالمراعي للراحة. 
وتؤمن كل تلك التدابير مجتمعًة تربة ومراٍع صحية للغاية. 

كذلك يحرص المنتجون األستراليون على موازنة احتياجات 
حيوانات الرعي والمراعي والبيئة بشكل متميز.



حقائق سريعة
تستثمر صناعة الحمالن األسترالية 

في األبحاث والتطوير لتوفير  خيارات 
عملية على مستوى المراعي 

للحد من انبعاثات غازات الميثان 
الحيوانية. وتشمل تلك األبحاث فحص 
استراتيجيات الحد من إنتاج الميثان من 

األغنام من خالل تغيير نظامها الغذائي 
ودراسة ما إذا كان من الممكن تربية 

 الحيوانات مع إنتاج كمية أقل
من غاز الميثان.

 





رواد تجهيز اللحوم
يعتبر قطاع تصنيع اللحوم األسترالية رائداً عالميًا في صناعة 

وتجهيز لحوم الحمالن. تستخدم مصانع التجهيز األسترالية أحدث 
التقنيات لضمان التحسين المستمر في كفاءة اإلنتاج دون 

التضحية بأرفع مستويات سالمة اللحوم.

مجموعة متنوعة من المنتجات تفي 
بكل االحتياجات

سواء أكنت تحتاج إلى قطع جاهزة من أنواع اللحوم لمطعمك أو 
للبيع بالتجزئة تناسب احتياجات عملك، فسيساعدك دليل المنتج 

هذا في العثور على القطع المختلفة التي تناسب احتياجاتك.

كما تلبي صناعة الحمالن األسترالية احتياجات الثقافات المختلفة، 
حيث ينتج غالبية مجهزي اللحوم األسترالية لحوم حمالن وأغنام 

حالل ويضمنون االلتزام الصارم بالقوانين اإلسالمية.

وبغض النظر عن ما تحتاجه لعمالئك المميزين، سواء كانت 
لحوم مغذاة باألعشاب أو لحوم عضوية وبدون إضافة هرمونات 
أو مضادات حيوية، فإن صناعة لحوم الحمالن األسترالية توفر لك 

المنتج المناسب تمامًا.

حالة صحية حيوانية نحسد عليها
يمكن القول أن وضع أستراليا في مجال الصحة الحيوانية هو أحد 

أعلى المعدالت في العالم، إذ تشتهر أستراليا بخلوها من جميع 
األمراض الوبائية الرئيسية لألغنام، بما في ذلك مرض الحمى 

القالعية. كما قمنا بدور قيادي وريادي عالميًا من خالل سن تشريع 
لمنع تغذية الحيوانات باللحوم والعظام المجترة وتنفيذ برامج مراقبة 

األمراض بما يتماشى مع المعايير الدولية للتحقق من هذا الحظر.

ونتيجة لتلك البرامج ولوائحنا الصارمة للحجر الصحي، تعد أستراليا 
واحدة من بين القالئل في العالم التي يتم إعالنها كبلد »ضيئل 

المخاطر« فيما يتعلق بحاالت اعتالل الدماغ اإلسفنجي القابل 
لالنتقال )TSE( من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وتواصل الحكومة األسترالية وصناعة اللحوم في البالد في 
العمل بحماس شديد للحفاظ على مكانتها التي تحسد عليها 

من خالل البرامج التي ظلت قائمة على مدى عقود طويلة 
للحفاظ على تلك المكانة المتفوقة.

اعتماد أهداف لتنمية اعتماد أهداف لتنمية 
واستدامة صناعة لحوم واستدامة صناعة لحوم 

الحمالن األسترالية الحمالن األسترالية 
يفي منتجو لحوم الحمالن األسترالية، وبشكل 

استباقي، التحديات المتعلقة باالستدامة 
من خالل تطوير مبادرة األهداف الـ 100 لتعزيز 

الممارسات المستدامة وضمان توفير إمدادات 
غذائية مستدامة لألجيال القادمة.

وتتكون مبادرة األهداف الـ 100 من 100 مشروع 
لألبحاث والتطوير وتركز على االستدامة البيئية 

ورفاهية الحيوان وتزويد المنتجين باألبحاث بهدف 
تطبيق أفضل الممارسات في مراعيهم. كما 

توفر مبادرة األهداف الـ100 لمستهلكي لحوم 
الحمالن فرصة للتحدث مباشرة مع المربين الذين 

ينتجون لحومهم، وذلك عبر وسائل التواصل 
االجتماعي والوسائل األخرى المتاحة.

 ولمعرفة ما يقوم به منتجو األغنام من األفراد في
 مراعيهم ليصبحوا أكثر استدامة، تفضل بزيارة

www.target100.com.au



في المراعي - يعمل المنتجون على مدار الساعة للتأكد   .1
من أن حيواناتهم قد تمت تغذيتها على األعالف والماء 

ولديها مأوى وأنها محمية من الحيوانات المفترسة واألمراض. 
وكجزء من برنامج التحسين المستمر في رعاية الحيوان، 

تواصل صناعة األغنام االستثمار في مشاريع األبحاث وتوفير 
األدوات العملية والمعرفة وأفضل الممارسات للمربين. 

تعد استراتيجية رعاية الحيوانات في المزرعة، التي تديرها 
هيئة اللحوم والماشية األسترالية )MLA( وتمول من قبل 

منتجي األغنام والماشية، خطة شاملة لتحسين معايير رعاية 
الحيوانات مع الحفاظ على اإلنتاجية.

كيف يتم إدارة رعاية الحيوان في أستراليا - يتم التعامل   .2
مع الماشية وفقًا للقوانين الوطنية والمتطلبات الدولية، 

ويتم فرضها وفقًا لذلك من قبل مفتشي الواليات 
واألقاليم والكومنولث لضمان الحفاظ على مستويات 

عالية من رعاية الحيوان في كل األوقات.

وقد تم تطوير القواعد التي تحدد ممارسات رعاية وتربية   
الحيوانات والنقل المقبولة لكي يتبعها المنتجون. ويجري 

حاليًا تحديث مدونات الممارسات الخاصة باألغنام والتي تخضع 
للمشاورة العامة. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات عبر 

.www.animalwelfarestandards.net.au

النقل - ينظم النقل البري للماشية في أستراليا بموجب   .3
تشريعات النقل على الطرق في الواليات واألقاليم ورعاية 
الحيوان. المعايير األسترالية الجديدة والمبادئ التوجيهية 

لرعاية   الحيوانات - النقل البري للثروة الحيوانية سارية 
المفعول اآلن. ولمزيد من ضمان رفاه الماشية أثناء نقلها، 
قامت رابطة النقل األسترالية بتطوير نظام وطني لتوجيه 

 .)TruckCare( وضمان الجودة

يقدم البرنامج الذي تم مراجعته بشكل مستقل تأكيداَ على أن 
رعاية الحيوان هي أولوية في إعداد ونقل الماشية عن طريق 

البر، وذلك من خالل ضمان:

اإلعداد الصحيح للماشية قبل تسليمها  •
تدريب السائقين على التعامل مع المخزون  •

ضمان االحتفاظ بالماشية على الشاحنة ألقل فترة من الزمن  •
فحص الماشية أثناء نقلها  •

باإلضافة إلى ذلك تم تطوير نشرة  »هل هي مناسبة   
للنقل؟« من قبل مسئولي صناعة اللحوم الحمراء 

لمساعدة المنتجين على تحديد ما إذا كان الحيوان صالحًا 
والئقًا صحيًا للنقل.

التجهيز - تلتزم صناعة تجهيز لحوم الحمالن األسترالية   .4
بالمعاملة اإلنسانية للماشية وضمان تنفيذ معايير 

مقبولة لرفاهية الحيوانات والتحقق منها بشكل فعال.

تقوم الصناعة بذلك عبر:

العمل مع الحكومات والعمالء لتصميم وتنفيذ أفضل   •
الممارسات العالمية التي تلبي متطلبات النظم واللوائح 

األسترالية.
تطوير التدريب وضمان كفاءة الموظفين.  •

االستثمار في األبحاث المتعلقة بالماشية وأنشطة التنمية   •
واإلرشاد وتعزيز التحسين المستمر لرعاية الحيوان في 

مؤسسات التجهيز.

تعمل صناعة تجهيز الحمالن األسترالية بموجب أنظمة 
حكومية ولوائح رعاية الحيوانات الفيدرالية، ويتعين على 

المجهزين الوفاء بمتطبات تلك اللوائح والمعايير واإلشعارات 
التي تفرض اإلدارة والمناولة المالئمة للماشية.

في عام 2005، طورت صناعة اللحوم الحمراء األسترالية بشكل 
استباقي معايير مجلس رعاية صناعة اللحوم األسترالية 

)AMIC( والمعايير الوطنية لرعاية الحيوان الخاصة بمؤسسات 
تصنيع الماشية. وتدمج تلك المعايير بين قواعد الممارسات 

النموذجية األسترالية وتشريعات الوالية والكومنولث ذات 
الصلة والمتطلبات التجارية وتوقعات المجتمع في معيار 

وحيد لرفاهية الحيوانات وتجهيزها.

يبرهن المجهزون األستراليون على التزامهم الفائق بتلك 
المعايير وأفضل ممارسات رعاية الحيوان من خالل االمتثال 

لنظام »شهادة اعتماد صناعة تربية ورفاه الحيوانات األسترالية« 
أو »AAWCS«، وهو  برنامج شهادة تدقيق مستقل تغطي 

جميع أنشطة الرعاية الحيوانية في منشأة التجهيز بدءاً من - 
من استالم الماشية من قبل المؤسسة ووصواًل إلى نقطة 

المعالجة اإلنسانية.

http://www.amic. :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
  org.au/content_common/pg-aawcs.seo

تلتزم صناعة األغنام األسترالية بأعلى مستويات الرفق بالحيوان والمعاملة 
اإلنسانية للماشية. وتكمن مهمتنا في ضمان تنفيذ معايير رعاية الحيوانات 

المقبولة والتحقق من تطبيقها بفعالية.

 صحة ورفاهية صحة ورفاهية
الحيوانالحيوان



حقائق سريعة
تمتلك أستراليا ثاني أكبر عدد لألغنام 

في العالم )بعد الصين(، وتنتج نحو 
7٪ من إمدادات لحم الغنم والضأن 

العالمية، وهي ثاني أكبر مصدر للحوم 
األغنام )بعد نيوزيلندا(.





منتجات
رائعة وجودة 

ال تضاهى

األمر يبدأ بمنتجات رائعة متوافرة بكثرة، ومن ثم الشعور 
باالستمتاع المشترك الذي يغني التجربة بشكل أفضل 

بكثير. نحن نفتخر باسلوب حياتنا المريح، إذ توفر أستراليا 
تنوعًا غنيًا من المنتجات التي تتناسب مع مختلف 

المناسبات التي تتضمن تناول اللحوم الحمراء.

نحن نتشارك، وبفخر، أفضل منتجاتنا مع بقية دول 
العالم ليستمتعوا بطريقتهم الخاصة، فالحياة تدور 

حول االستمتاع باللحظة والعيش بشكل جيد، وعندما 
يتعلق األمر بذلك، فإننا دائمًا ما نتوقع األفضل.



حقائق سريعة
تصّدر أستراليا نحو 50٪ من لحوم 

الحمالن و95٪ من لحوم األغنام إلى 
أكثر من 100 دولة، وتفي بمتطلبات 

األسواق المختلفة.

 نظم سالمة نظم سالمة
وتتبع المنتجاتوتتبع المنتجات

النظام الوطني لتحديد وتتبع 
الماشية هو نظام أسترالي 

يهدف إلى تحديد وتتبع األغنام 
من أجل األمن البيولوجي 

وسالمة األغذية والمنتجات 
والوصول إلى األسواق.



يستند النظام الوطني لتحديد وتتبع الماشية إلى عالمة بصرية 
أو إلكترونية يتم تثبيتها على األغنام، ويمكن من خاللها استخدام  

تكنولوجيا ترددات الراديو وتسجيل معامالت القطعان وتنقلها 
إلكترونيًا من قبل المنتج أو المجهز.

يتم نقل هذه المعلومات إلى قاعدة بيانات مركزية ما يسمح 
بتتبع األغنام من نقطة األصل إلى نقطة الذبح بسرعة وكفاءة 

عالية، وهذه واحدة من أهم السمات التي تميز النظام الوطني 
لتحديد وتتبع الماشية عن غيرها من أنظمة التتبع األخرى في 

جميع أنحاء العالم.

التتبع يبدأ من المزرعة
األساس الجوهري لنظام تتبع وتعقب الماشية في أستراليا هو 

رمز تحديد هوية الممتلكات الذي يدعم إعالن أستراليا الوطني 
للبائعين وبرنامج النظام الوطني لتحديد وتتبع الماشية.

تم إدخال نظام تحديد هوية الممتلكات في أواخر الستينات 
ويحدد كل موقع للبيع برمز أبجدي رقمي مكون من ثمانية 

أرقام. يتم إصدار الرمز من قبل حكومات الواليات ويحدد الدولة 
والمنطقة ومكان الموقع.

قبل مغادرة الموقع الذي ُولدت فيه يجب تحديد جميع األغنام 
باستخدام النظام الوطني لتحديد وتتبع الماشية ونظام التعرف 

على الترددات الالسلكية وبرنامج النظام الوطني لتحديد 
وتتبع الماشية مع تفاصيل االتصال الخاصة بالمورد والموافقة 

المسبقة وجهة األغنام. يجب أن يتم تحديد جميع األغنام 
باستخدام عالمة تعريف الترددات الالسلكية وبرنامج النظام 

الوطني لتحديد وتتبع الماشية قبل مغادرة المكان الذي ولدت 
فيه واستكمال إعالن أستراليا الوطني للبائعين مع تفاصيل 

االتصال بالمورد والموافقة المسبقة عن وجهة األغنام. واعتباراً 
من األول من يوليو 2010، أصبح لزامًا تسجيل تحركات قطعان 

األغنام على قاعدة بيانات النظام الوطني لتحديد وتتبع الماشية. 
وعلى الرغم من أنه يتم تمييز كل حيوان بعالمة، فإن نظام التتبع 

يعتمد على القطيع من خالل ساحات البيع ووصواًل إلى المجهز.

 تتبع القطيع أثناء النقل وفي
ساحات البيع

عندما يتم نقل القطعان إلى ساحات البيع، يجب على الوكالء 
التحقق من أن جميع األغنام قد تم وضع عالمات عليها وتم 

توثيقها بالشكل المطلوب وأن ترافق كل األغنام، ومن ثم 
تسجيل معامالت األغنام التي تحدث في ساحة البيع في قاعدة 

بيانات النظام الوطني لتحديد وتتبع الماشية.

وعندما تقوم ساحة البيع ببيع األغنام المعلمة للتربية أو للذبح، 
يجب عليها أيضًا تسجيل تلك المعامالت والحركات في قاعدة 

بيانات النظام الوطني لتحديد وتتبع الماشية. يعالج برنامج 
 ضمان الجودة لساحات البيع الوطنية قضايا الجودة الرئيسية

أو المخاطر في قطاع ساحات البيع.

بما أن كل موقع يتواجد فيه قطيع له رمز تحديد هوية الممتلكات 
مخزن في قاعدة البيانات، يتم تسجيل تاريخ القطيع، بما في ذلك 

معلومات عن القطعان األخرى التي تالمسها في ذلك الموقع، 
ما يمكننا من تتبع القطعان بسرعة ألغراض السالمة البيولوجية 

وسالمة األغذية وسالمة المنتجات والوصول إلى األسواق.

تحديد األغنام في المسالخ
يجب على المسالخ التحقق من أن األغنام معلمة وأن وثائق 

اعالن استراليا الوطني للبائعين المطلوبة ترافق األغنام، ثم 
تسجل المعاملة في قاعدة بيانات النظام الوطني لتحديد وتتبع 
الماشية. وتضمن المعلومات التي تربط بين الذبيحة ورمز تحديد 
هوية الممتلكات تتبعًا دقيقًا في المسلخ بدءاً من وقت وصول 

الحيوان حيًا، ووصواًل إلى حين تصدير المنتجات النهائية من 
لحوم األغنام.

يجب أن تلتزم جميع مسالخ التصدير بالمعيار األسترالي لضمان 
تجهيز اللحوم بطريقة صحية. تتوافق هذه المواصفة مع المعايير 
الدولية ISO 9002: 1994 ومعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط 
التحكم الحرجة )HACCP(. تتحقق الحكومة األسترالية من تنفيذ 

تلك التشريعات بشكل صحيح. ويتلقى كل رأس فحصا بيطريًا 
قبل الذبح وبعد الذبح، ويتم إجراء تقييمات جرثومية أثناء التجهيز.

ساحة البيع بوليصة الشحن
 سجل حركة الحيوان

عبر ساحات البيع

منتج

السجل الخاص بذبح 
وتجهيز الحيوانات

وضع عالمة
سجل حركة ومتابعة 

الحيوان 

المجهز

ضمان سالمة اللحوم من خالل نظام 
تحديد الهوية الوطنية للثروة الحيوانية



يتم تغليف قطع الحمالن األسترالية المبردة في عبوات مفرغة 
الهواء بهدف ضمان الحفاظ على نضارتها وجودتها وضمان فترة 
صالحية أطول. يتم الحفاظ على التحكم في درجة الحرارة بشكل 

صارم طوال مرحلة عملية التسليم، ما يعوق النمو البكتيري 
ويدعم بالتالي عملية الشيخوخة الطبيعية ويمنح الحمالن 

األسترالية عمراً افتراضيًا يصل إلى 12 أسبوعًا في ظل ظروف 
التخزين المثالية.

وزارة الزراعة األسترالية تتولى تنظيم 
عمليات التصدير

يتم تنظيم عمل جميع مسالخ تصدير اللحوم األسترالية من قبل 
الحكومة الفيدرالية األسترالية من خالل وزارة الزراعة األسترالية. 

 تحسين نضارة لحوم الحمالن
وفترة الصالحية

يأخذ المجهزون األستراليون العوامل األربعة التالية التي تلعب 
دوراً رئيسيًا في السيطرة على نمو الكائنات الدقيقة على اللحوم 

في العبوات المفرغة الهواء:

ظروف التجهيز األسترالية - أظهرت دراسة أجريت في معهد 
األبحاث والتطوير في جنوب أستراليا،  إلى جانب العديد من 

الدراسات االستقصائية الوطنية عن الوضع الميكروبيولوجي، 
أن العد الميكروبيولوجي في وقت التعبئة المفرغة الهواء في 

القطع الرئيسية كان منخفضًا للغاية. درجة الحرارة - معدالت 
النمو الميكروبي عند درجة حرارة صفر مئوية - 1 درجة مئوية هي 

حوالي نصف تلك المتواجدة عند 5 درجات مئوية. درجة حرارة 
التخزين منخفضة تصل إلى -1 درجة مئوية دون تجميد اللحوم 

هي أفضل وسيلة لزيادة العمر االفتراضي. يتم نقل اللحوم 
األسترالية عادة عند -1.5 درجة مئوية إلى -0.5 درجة مئوية.

بيئة الغاز  في العبوات المفرغة 
الهواء

جوهر وأساس التعبئة المفرغة الهواء الفعالة ومنع التلف 
وإطالة مدة صالحية اللحم هو البيئة الخالية من األكسجين التي 

تمنع نمو البكتيريا المسببة للتلف بينما تسمح باستمرار عملية 
التقدم الطبيعي للشيخوخة.

درجة الحموضة في اللحوم pH  - تفسد درجة الحموضة العالية 
اللحوم )عند pH6.0 وأعلى( بسرعة أكبر من اللحم الذي تقل 

بيئته عن درجة حموضة تبلغ pH6، حيث أن بعض البكتيريا قادرة 
على البقاء في بيئة درجة الحموضة العالية هذه. وباستبعاد 

اللحم عن الذبائح حيث تكون درجة الحموضة أكبر من 6، يمكن 
للمجهزين التخلص من مشاكل التلف.

خيارات الشحن والبروتوكوالت
ربما تكون األيام التي تقضيها اللحوم المبردة في البحر هي 

األهم لنوعية القطع الرئيسية. وخالل ذلك الوقت، يسمح للحوم 
المبردة المعبأة بتفريغ الهواء بالتقادم، وهي عملية تحسن 

من جودة اللحوم ونضارتها. وفي الوقت الذي يعتبر فيه الشحن 
 البحري أكثر أشكال النقل شيوعًا، تتوافر أيًضا خدمات

الشحن الجوي.

يتم فحص جميع حاويات الشحن الموجهة للتصدير، ويتم 
ختم حاويات الشحن البحري تحت إشراف وزارة الزراعة األسترالية. 

وبمجرد االنتهاء من الفحص، ال يمكن فتح الحاوية حتى تصل 
إلى وجهتها النهائية. وألغراض التتبع، يتم تخزين أرقام الحاويات 

واألختام لجميع صادرات لحم الحمالن في قاعدة بيانات وزارة 
الزراعة األسترالية.

أدركت صناعة اللحوم األسترالية منذ سنوات عدة أن التجهيز والتسليم هما 
رابطان مهمان في سلسلة توريد الحمالن، وال سيما للعمالء الدوليين. لذلك، 

يستخدم قطاع التجهيز لدينا أحدث تقنيات التغليف لضمان تسليم لحوم 
الحمالن األسترالية إلى أسواق التصدير بنفس ظروف الجودة العالية التي 

تركت فيها منشأة التجهيز.

 مـن شـواطـئـنـا مـن شـواطـئـنـا
إلى بالدكـمإلى بالدكـم





يتم تعبئة القطع الرئيسية في عبوات مفرغة الهواء للحفاظ 
على نضارتها وجودتها وضمان فترة صالحية ممتدة. ونظراً 

لطعمها الطبيعي ونضارتها ومذاقها المعتدل، فإن لحوم 
الحمالن األسترالية تفسح المجال للعديد من المأكوالت 

المختلفة.

يوجد في أستراليا نحو 75 مليون رأس من األغنام مقسمة إلى 
فئتين رئيسيتين: الصوف واللحم. سالالت اللحوم عادة ما تكون 

بوردر ليستر ، سوفولك ، دورست ، تيكسل ودوربر ، في كثير من 
األحيان تتالقى مع الميرينوز. األغنام من هذه السالالت هي األكثر 

انتشارا في األجزاء الجنوبية من البالد.

الحمالن المرباة على العشب
تربى معظم الحمالن األسترالية حصريًا في مراٍع خضراء. 

االختالفات في العوامل الموسمية والجغرافية تؤثر على نمط 
ونكهة لحوم الحمالن المغذية. ومع ازدياد الطلب على األغذية 

الطبيعية الصحية على المستوى العالمي، يُنظر إلى لحوم 
الحمالن األسترالية التي يتم تغذيتها بالعشب كعنصر مهم في 

نظامها الغذائي الصحي. ونظراً ألن لحوم الحمالن يتم تربيتها 
بالعشب بشكل حصري في المراعي، فإنها تكون منخفضة 

الدهون والكولسترول بشكل طبيعي.

تحظى الحمالن األسترالية التي يتم تغذيتها بالعشب بتقدير 
عاٍل في العديد من أسواق التصدير، وقد اكتسبت أستراليا سمعة 

جيدة إلنتاج أفضل أنواع لحوم الحمالن في العالم.

لحوم الحمالن المرباة بالحبوب
أكثر من 90٪ من الحمالن األسترالية تغذي بالعشب، في حين أن 

معظم ما تبقى من الحيوانات تغذى بالحبوب في المراعي، ما 
يمنحها حصصًا غذائية متوازنة عالية الطاقة لعدد محدد من األيام.

لحوم الحمالن العضوية
ترعى الحمالن األسترالية العضوية بشكل طبيعي، ويساهم 

تركيز أستراليا على االستدامة ورعاية الحيوان والتغذية الطبيعية 
في توفير منتجات جيدة لصحة المستهلكين.

المواد العضوية ليست خالية من المواد الكيميائية فحسب؛ بل 
يتعلق األمر بالطريقة التي تتم بها زراعة الغذاء والتعامل معه، 

فالنظام بأكمله مترابط.

تساهم لحوم الحمالن العضوية التي تتم تربيتها في مراٍع 
طبيعية تتوافر في أستراليا بوفرة في استقطاب السوق 

المتنامية للمستهلكين المميزين الذين يبحثون عن منتجات 
وبدائل طبيعية صحية.

تربى الحمالن العضوية في مزارع عضوية معتمدة، ما يمثل 
ضمانًا بالنسبة لك بأن الحيوان قد تمت تربيته في مراٍع خالية 

تمامًا من المواد الكيميائية )ال يتم استخدام مبيدات حشرية 
صناعية أو مبيدات أعشاب أو مبيدات فطرية(. إن وفرة أراضي 

 الرعي الطبيعية يجعل من أستراليا مكانًا مثاليًا لتنشئة
الحمالن العضوية.

تتميز لحوم الحمالن األسترالية بميزات طبيعية؛ لكونها مغذاة في مراٍع 
طبيعية وخالية من اإلضافات االصطناعية والنمو الهرموني - وهي منتجات 
طبيعية نتاج لبيئتها الطبيعية والنقية. وتتوافر لحوم الحمالن األسترالية في 

مجموعة واسعة من خطوط اإلنتاج والقطع.

 كل المعلومات عن كل المعلومات عن
لحوم  الحمالن االستراليةلحوم  الحمالن االسترالية



ضمان سالمة اللحوم من خالل نظام تحديد 
الهوية الوطنية للثروة الحيوانية

تربية األغنام في أستراليا

دورة إنتاج لحم الحمالن

تولد غالبية الحمالن في فصلي الخريف والربيع  •
يتم تجهيز الحمالن بعد 5 إلى 12 شهراً  •

اعتماداً على الموسم والسوق واألوزان المستهدفة  •

مواصفات المنتج األسترالي

وزن الذبيحة
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 تصدير خفيف
الشرق االوسط

التجارة

تصدير كثيف
 الواليات المتحدة

واالتحاد األوروبي واليابان
خدمات 
الطعام

33 lbs 44 lbs 55 lbs 66 lbs

.19”

.39”

.59”

.79”

1”

C1

C2

C3

C4

C5

تصنيف أول

بوردر ليستر رام

تصنيف ثاٍن

+=
ميرينو إيوي

حمل هجين أول

دورست رام

حمل هجين ثاٍن

إيوي هجين أول
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جودة اللحوم االسترالية - تقييم 
اللحوم المبردة

يقوم مجهزو اللحوم األسترالية بمراقبة موضوعية لجودة الذبائح 
باستخدام برنامج صناعي يسمى »تقييم اللحوم المبردة، وهي 

الطريقة التي تتيح لنا تصنيف ذبائحنا. یجري تقییم اللحوم المبردة 
من قبل موظفین مؤهلين من الشركات، وتتم مراجعة برامج 

 AUS-MEAT التقييم للشركات بشكل منتظم من قبل شركة
لضمان سالمتها.

يستخدم نظام تقييم اللحوم المبردة لقياس خصائص جودة 
ذبائح لحوم الحمالن بشكل موضوعي، ما يسمح للمجهز 
بتوصيل خصائص الذبائح إلى المشتري بدقة. يتيح تقييم 

اللحوم المبردة للمشتري التحديد الدقيق لنوع المنتج المطلوب. 
وبخالف ذبائح  لحم البقر، التي يتم تقييمها بعد التبريد، فإن ذبائح 
لحوم الحمالن يتم تقييمها بمجرد دخولها المبردات من منطقة 
الذبح. يقوم مقيمو اللحوم المبردة بتقييم تلك الجسيمات عن 

طريق قياس الغطاء الدهني ووزن الذبيحة.

فئة دهون الذبيحة
يتم وصف الغطاء الدهني على الذبيحة من خالل فئات الدهون 
على مقياس من 1 إلى 5. يتم تحديد الطبقة على عمق األنسجة 

عند الضلع الكبير، وهو الضلع الثاني عشر ، 110 ملم من خط 
الوسط كما هو موضح في الرسم البياني في الصفحة التالية.

كيفية شراء لحوم كيفية شراء لحوم 
الحمالن األستراليةالحمالن األسترالية

طلب لحوم الحمالن األسترالية أمر في غاية 
البساطة ال سيما وأن فهم لغة اللحوم األسترالية 

تمثل الخطوة األولى لذلك. 

AUS-MEAT هي منظمة ممولة من الصناعة وتتولى 
مسئوليات انشاء والحفاظ على مواصفات اللحوم األسترالية. 

إن لغة شركة AUS-MEAT هي لغة مواصفة موحدة لمنتجات 
اللحوم األسترالية التي تمكن المستوردين وتجار الجملة من 

تحديد دقيق لمنتجات اللحوم التي يرغبون في شرائها من 
المصدرين أو البائعين. تم توضيح لغة AUS-MEAT بالتفصيل 

.)HAM( للحوم األسترالية AUS-MEAT في دليل

تعتمد لغة شركة AUS-MEAT على وصف المنتج والقياسات 
الموضوعية لسمات الذبائح المختلفة، مثل وزن الذبيحة عقب 

الذبح مباشرة وعمق الدهون والجنس وعمر الحيوان.

خصصت شركة AUS-MEAT رقمًا مميزاً مكونًا من أربعة أرقام 
لكل قطعة رئيسية واالحشاء. تعتبر أوصاف الفئات وأرقام 

دليل اللحوم األسترالية HAM مكونات حيوية عند طلب لحوم 
الحمالن األسترالية.



فئة دهون الذبيحة

يتم تنفيذ الحد األدنى من التشذيب   •
على النحو المطلوب من قبل خدمات 

فحص اللحوم للذبيحة لتمريرها على 
أنها صالحة لالستهالك اآلدمي.

يمكن تمديد تشذيب منطقة الرقبة والرقبة لضمان االلتزام بـسياسة “عدم التسامح”   •
مع تلوث الطعام، وال سيما عند تنفيذ الذبح الحالل. يقتصر هذا التمديد من تقليم 

الذبيحة القياسية على تقليم النظافة ويمكن أن تشمل اإلزالة الكاملة للفقرة 
العنقية األولى. يجب التحكم في هذه العملية بالترتيب المعتمد بموجب المعايير 

األسترالية.

إزالة الرأس بين الجمجمة والفقرة   •
العنقية األولى

األقدام بين مفصل الركبة ومفصل   •
الركبة

إزالة األحشاء  •

تتم إزالة الذيل بحيث ال يزيد عن  • 
5 فقرات

الكلى ودهون قناة الحوض.  •

الضرع أو الخصيتين والقضيب   •
ودهون الضرع.

الفئة 5الفئة 4الفئة 3الفئة 2الفئة 1

الضلع األكبر
يصل إلى 5 ملم

الضلع األكبر
 أكثر من 5 ملم –

10 ملم

الضلع األكبر
 أكثر من 10 ملم –

15 ملم

الضلع األكبر
 أكثر من 15 ملم –

20 ملم

يزيد الضلع األكبر 
على 20 ملم

يتم وصف الغطاء الدهني 
على الذبيحة بواسطة طبقات 
الدهون على مقياس من 1 إلى 

5. يتم تحديد الطبقة على عمق 
األنسجة في موقع الضلع األكبر. 

يقع هذا الموقع عند الضلع 
الثاني عشر بطول  110 ملم من 
منتصف الخط كما هو موضح 

في الرسم البياني أدناه.

متطلبات النظافة

متطلبات النظافة



الخطوة الثانية
تحديد مواصفات المنتج

تحدد مواصفات المنتج سمات كل منتج. عند تحديد مواصفات 
المورد الخاص بك، يمكنك تضمين ما يلي:

اسم القطع التي ترغب في شرائها  •
)HAM( رقم المنتج أو دليل قطع اللحوم األسترالية  •

عمق الدهون ودرجة التشذيب، سواء ظلت العضالت   •
والعظام المختلفة سليمة أو تمت إزالتها

الخطوه الثالثة
تحديد المتطلبات األخرى

يجب أيضًا تحديد المتطلبات غير المتعلقة بمواصفات المنتج 
تحديداً. قد تتضمن هذه المتطلبات:

المنتجات المبردة أو المجمدة  •
التعبئة والتغليف )بتفريغ الهواء، طبقات، عبوات  • 

متعددة، الخ(
السعر  •

شروط شحن الكمية  •
تاريخ التسليم  •

كيفية طلب لحوم كيفية طلب لحوم 
الحمالن األستراليةالحمالن األسترالية

هنالك ثالث خطوات سهلة لطلب لحوم 
الحمالن األسترالية

الخطوة األولى
تحديد الفئة أو الفئة البديلة

كخطوة أولى لطلب الحمالن األسترالية، اطلع المورد الخاص 
بك على الفئة المطلوبة من لحم األغنام )لحم حمالن و/أو 

لحم غنم( التي يتم تجهيزها في القطع المرغوبة. تعرف هذه 
المواصفة بالفئة. يتوافر خياران عند تحديد الفئة. إذا كان عمر 

الحيوان أو تقلب جودة اللحوم أمران ال يهمانك، فيمكنك تحديد 
لحم الحمالن بالفئات األساسية.

إذا كنت تبحث عن اللحوم التي تم الحصول عليها من 
الحيوانات في عمر معين، وبالتالي تبدو أقل تباينًا في الجودة، 

يمكنك تحديد اللحوم حسب الفئات البديلة. ستالحظ أن 
المعايير المستخدمة لتحديد فئات بديلة محددة بشكل أكثر 

تحديداً من تلك الخاصة بالفئات األساسية.



فئات األسنان األساسية  في األغنام

الفئة/التشفيرالوصفالتعريف

الحمالن - أنثى أو ذكر مخصى أو حيوان كامل:صفر
ال توجد أسنان قاطعة دائمة.  •

”L“ حمل
* 12 شهراً )تقريبًا(

8 – 1

الخراف - أنثى أو ذكر مخصي أو حيوان كامل:
لديه واحد على األقل من األسنان القاطعة الدائمة.  •

بالنسبة للذكور يجب أال يكون لديه دليل على وجود الخصائص   •
.)SSC( الجنسية الثانوية

”M“ غنم
* أكثر من 10 أشهر

الخراف – ذكر كامل أو مخصي يظهر لديه الصفات الجنسية 1 – 8
.)SSC( الثانوية

”R“ رام 
* أكثر من 10 أشهر

فئات األسنان البديلة في األغنام

الفئة/التشفيرالوصفالتعريف

صفر
أنثى أو ذكر مخصي:

ال يوجد أسنان قاطعة دائمة )باإلضافة إلى ذلك(:  •
عدم بزوغ أية أرحاء علوية دائمة.   •

“YL“ حمالن صغيرة
* حتى 5 أشهر فقط

2 – 1

الذبيحة المستمدة من أنثى أو ذكر مخصي:
لديه واحد ولكن ليس أكثر من أثنين من األسنان القاطعة الدائمة.  •

بالنسبة للذكور يجب أال يكون لديه دليل على الخصائص  • 
.)SSC( الجنسية الثانوية

“H“ خروف حولي 
* من 10 - 18 شهراً

الذبيحة المستمدة من أنثى األجنة الضأنية:1 – 8
لديها واحد أو أكثر من القواطع الدائمة.  •

“E“ انثى الغنم
* أكثر من 10 أشهر

8 – 1
ذكر مخصي من فصيلة الغنم:

لديه واحد أو أكثر من القواطع الدائمة.  •
.)SSC( ليس لديه دليل على الخصائص الجنسية الثانوية  •

“W“ غنم
* أكثر من 10 أشهر

* األعمار المقدرة هي أعمار تقريبية.

AUS-MEAT المصدر



القـطـع المفضلـة 
والبـطــاقــات

التـعـريـفيـة





قطع اللحم قطع اللحم 
المفضلةالمفضلة



2. الكفل

3. شريحة طرية من الخاصرة

6. الضلع

1. الساق

5. الفخد 4. الخاصرة

2

3

4

6

8

5

5

9

7

1

مرباة في مراٍع خضراء  •
بدون إضافة هرمونات  •
ال مواد حافظة إضافية  •

صالحية طويلة األمد  •
ممارسات مستدامة لتربية   •

الحيوانات
القابلية للتتبع   •

ساق بدون
العظم

ساق بدون العظم 
مقطع  على شكل 

فراشة
مكعبات لحم

من الساق

 قطع من الساق
ساق بالعظمعلى شكل مربعات

قطع من الكفلالكفل

شرائح لحم حمالن
شريحة طرية من 

الخاصرة

ضلع بالعظم

 أضالع منسقة منزوعة
الدهن )8 أضالع(

 أضالع منسقة منزوعة
الدهن )13 ضلعًا(

 فخد أمامي
منزوع الدهن

ساق خلفية )موزة(

 شريحة طرية
من باطن الظهر )فيليه(

قطع لحم من
قصير الخاصرة السرجالخاصرة

7. الصدر

٩. الرقبة

8. الكتف

 قطعة مربعة منشريحة لحم من الصدر
الكتف بالعظم

 قطعة مربعة
مكعبات لحممن الكتف بدون العظم

لحم حمالن
مفروم

 أضالع  من الكتف
)4 أضلع(

قطعة لحم من 
الكتف

قطع من الرقبة شريحة فيليه

قطع لحم الحمالن الرئيسيةقطع لحم الحمالن الرئيسية
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دليل اللحوم األسترالية.

نطاق الوزن األساسي: يشير إلى أن كل قطعة رئيسية   .5
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الملصق.
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وفقًا ألي حالة تخزين معلنة. يمكن االستمرار في بيع 

اللحوم التي تم ترميزها بأفضلية االستهالك قبل تاريخ 
معين شريطة عدم تلف اللحوم أو تدهورها أو هالكها. ال 

يمكن بيع اللحوم التي تم ترميزها بتاريخ معين بعد ذلك 
التاريخ.

الوزن الصافي: محتوى اللحم داخل الكرتون ناقصًا جميع   .10
مواد التعبئة، ويظهر بخانتين عشريتين بالكيلوجرام 

والباوند.

رقم الدفعة: رقم تعريف الشركة الداخلي ألغراض تتبع   .11
المنتج عند الحاجة.

رقم الكرتون التسلسلي: رقم التعريف الشخصي للكرتون.  .12

ختم الحالل: تبين بأن المنتج قد تم ذبحه وفقًا ألحكام   .13
الشريعة اإلسالمية وتم التصديق عليه من قبل منظمة 

إسالمية معتمدة.

رقم المؤسسة: رقم سجل المصنع.  .14

ختم A1: دمغة تحقق واعتماد حكومة استراليا الفيدرالية   .15
للمنتج.

بيان التبريد: تشير عبارة »حافظ على التبريد« إلى أن المنتج   .16
وضع في بيئة مبردة ومراقبة منذ تاريخ التعبئة.

عدد القطع: عدد القطع الرئيسية داخل الكرتون.  .17

رمز الشركة: رمز تعريف داخلي للمنتج في الكرتون.  .18
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يتم تعريف جميع علب اللحوم الحمراء األسترالية الكرتونية ببطاقات 
تعريف تحمل معلومات عن المنتج. تتضمن البطاقات التعريفية معلومات 
إلزامية مطلوبة بموجب الئحة الحكومة الفيدرالية األسترالية. باإلضافة إلى 

المعلومات اإللزامية، قد يضع المجهزون األستراليون معلومات اختيارية عن 
الملصق توفر المزيد من الوصف للمنتج لألغراض التجارية.

 البطاقـات البطاقـات
الـتـعــريـفيةالـتـعــريـفية



حقائق سريعة
ينتشر المربون األستراليون على نحو نصف 

 كتلة اليابسة في أستراليا، ويشارك نحو
ثلث المراعي األسترالية في إنتاج األغنام.



تتميز لحوم الحمالن األسترالية بكونها لحومًا طبيعية 
وتربت في مراٍع طبيعية وخالية من اإلضافات االصطناعية 

والمنشطات التي تساعد على نمو الهرمونات - وهي 
منتجات نقية ونتاج لبيئة طبيعية صرفة، وتُعد قطع لحم 

الحمالن األسترالية ذات القيمة المضافة العالية إضافة 
رائعة إلى أي قائمة طعام، كما أن تنوعها ونكهتها اللذيذة 

تتناسب مع العديد من المأكوالت المختلفة.

 لحوم الحمالن لحوم الحمالن
األستراليةاألسترالية

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
trueaussielamb.com 


