
العالمة التجارية للمواد األولية والمواد الغذائية والنباتات السويدية. 

انظر إلى العالمة 
التجارية عند التسوق!



العالمات التجارية "من السويد Från Sverige"، "اللحوم من السويد Kött från Sverige"، "الحليب من 
السويد Mjölk från Sverige"، تسهل الوصول إلى المواد األولية ومنتجات غذائية ونباتات سويدية. 

انظر إلى العالمة التجارية

الحبوب والفواكه والخضروات والتوت والزهور والنباتات التي عليها هذه العالمة التجارية،odlade i Sverige قد ُزرعت في السويد.

المعايير الخمسة للعالمة التجارية

 frånsverige.se  يمكنك العثور على اللوائح كاملة على موقع

1. مزروعة في السويد  

جميع الحيوانات ولدت وترعرعت وُذبحت في السويد Alla djur är födda och uppfödda i Sverige . تعتبر تشريعات الرفق بالحيوان 
السويدية من أكثر التشريعات شمواًل في العالم. تؤدي الرعاية الجيدة للحيوانات إلى حيوانات صحية ال تحتاج إلى المضادات الحيوية. 

نحن أقل دولة تستخدم المضادات الحيوية في تربية الحيوانات من جميع دول االتحاد األوروبي

2. جميع الحيوانات ولدت وترعرعت في السويد

3. منتوجات يتم تحسينها في السويد من مشتقات مختلفة

دائمًا ما يكون المنتج الذي يحمل ملصق "من السويد"، يعني أنه تم صنعها أو تحسينها förädlat في السويد. إذا كان يحتوي المنتج 
على عدة مكونات، يتم تطبيق قواعد خاصة. هذا يعني أنه ال بأس من استخدام مواد مستوردة مثل القرفة أو الزبيب على سبيل المثال 

في كعكة مخبوزة في السويد.

4. التعبئة في السويد

يتم دائمًا تعبئة المنتجات التي تحمل هذه العالمة التجارية في السويد förpackad i Sverige العملية بأكملها، بداية من الزراعة 
والتربية والمعالجة والتعبئة حتى الفحص النهائي، وهي تساهم في خلق فرص عمل في السويد. باإلضافة إلى ذلك، فهي تساهم 

في ضمان استمرارية إنتاج المواد الخام السويدية في المستقبل.

 5. فحص المنتوجات في السويد 

يتم اعتماد الشركات التي تنتج أو تعبئ أو تصنع المنتجات ذات عالمة "من السويد" وفًقا لمعايير جهة خارجية. باإلضافة إلى ذلك، يتم 
إجراء عمليات التدقيق من قبل شركات اعتماد مستقلة للتحقق من االمتثال لمعايير الملصق. 



بامتياز جيدة 
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عندما تختار المواد الخام والمواد الغذائية والنباتات التي تحمل عالمة Från Sverige "من السويد"، فإنك تحصل على منتجات 
محملة بقيمة الضريبة السويدية المضافة. باإلضافة إلى ذلك، فأنت تساهم في تعزيز إنتاج الغذاء السويدي وبالتالي االكتفاء 

الذاتي للسويد.

لتسهيل اختيار السلع المنتجة في السويد، تقوم الشركات الصغيرة والكبيرة بتسمية سلعها بعالمة "من السويد"، "لحوم من 
السويد" و "حليب من السويد". تعني هذه العالمة أن المنتج قد تمت زراعة علفه ووالدته وتربيته وصقله وتعبئته وفحصه 

في السويد. وهناك قواعد خاصة للمنتجات التي تحتوي على عدة مكونات ويوجد عليها عالمة "من السويد". فإذا كانت تحتوي 
على مواد األولية من اللحوم، أو منتجات األلبان، أو البيض أو الدواجن أو األسماك أو المحار، فإنها دائًما ما تكون، بدون استثناء، 

منتجة في السويد. انظر إلى العالمة التجارية عند التسوق! شكًرا ألنك تقوم بخيار واع. 

 "Kött från Sverige'" من السويد و "Från Sverige'" المنتجات التي عليها عالمة
ولحوم من السويد " Mjölk från Sverige" وحليب من السويد، متوفرة في كل 
متاجر السويد. أبحث عن العالمة التجارية عندما تتسوق. 
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2022 Demoskop :المصدر *
EMA المصدر: وكالة األدوية األوروبية **

المنتوجات من مزارع 
أو مصنع بالقرب منك

يجب أال يكون الطعام الذي نأكله جيًدا فحسب، بل يجب أيضًا أن يتم إنتاجه في ظروف جيدة. 
تظهر االستطالعات أن الكثيرون يختارون منتجات "من السويد" كي تعود الفائدة على 

المزارعين السويديين وشركات األغذية السويدية. كما يرى الكثيرون أن الطعام والشراب 
الُمنَتج في السويد آمن ومضمون. تعتبر وسائل النقل القصيرة والريف النابض بالحياة 

والوظائف التي يتم توفيرها مع ظروف عمل جيدة تتوافق مع القانون السويدي، عوامل 
مهمة أيًضا عندما نختار المنتجات السويدية.

رعاية جيدة للحيوانات وإنتاج مستدام

السويد بلد ممتد في ثماني مناطق مناخية. لدينا الكثير من المياه ومساحات واسعة من 
الحقول والمراعي التي تخلق ظروًفا جيدة للزراعة وتربية الحيوانات. السويد لديها واحد 
من أكثر قوانين رعاية الحيوان شمواًل في العالم، ولديها أيًضا أقل استخدام للمضادات 

الحيوية في االتحاد األوروبي.  وذلك ألن الحيوانات السليمة ال تحتاج إلى مضادات حيوية. 
كما أن تربية الحيوانات في مناظر طبيعية مفتوحة تساهم في التنوع البيولوجي، مع 

النباتات والنحل الطنان والحشرات األخرى. من ناحية أخرى تتم زراعة الفاكهة والخضروات 
والزهور وفًقا لقواعد صارمة مع استخدام منخفض لعوامل وقاية النباتات. وتستخدم 

الطاقة المتجددة للزراعة في البيوت البالستيكية. انظر إلى العالمة التجارية عند التسوق 
وستحصل على قيمة سويدية مضافة!

اتحاد المزارعين 
- أحد القائمين على عالمة "من السويد"

اتحاد المزارعين، LRF ، هي منظمة مصالح وأعمال تجارية لديها تقريبًا
 LRF 135000 عضو يديرون مًعا ما يقرب من 66000 شركة في الصناعات الخضراء. يساهم

في التأثير على السياسيين والسلطات والجمهور في األمور التي تعزز الفرص للشركات 
واألشخاص الذين يعملون ويعيشون في الريف السويدي.



هل تعلم أن... 
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8 من كل 10 زهور تيوليب متاحة في 
محالت الزهور، مزروعة في السويد؟ 

LRF :المصدر

ُيظهر ملصق من السويد أن اإلنتاج قد تم في 
السويد وفًقا لمتطلبات صارمة تضمن رعاية 

الحيوانات وسالمة األغذية ومكافحة العدوى.

يكون مذاق الخضار والفواكه والتوت أفضل 
عندما ُيسمح لهم بالنضوج لفترة طويلة كنبات أو 
على غصن األشجار. المسافة القصيرة بين المزارع 

والمتاجر وقصر وقت النقل، هي ميزة أخرى.

التربية الجيدة للحيوانات تنتج حيوانات صحية. 
السويد لديها أقل استخدام للمضادات الحيوية 

في تربية الحيوانات في االتحاد األوروبي.
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مواد غذائية سويدية 
ومضمونة آمنة 

تعتبر شركات المواد الغذائية عنصر أساسي لتأسيس سوق قوي لألغذية السويدية، فهي 
توفر لنا منتجات آمنة ومضمونة. ُيظهر ملصق "من السويد" أصل المواد الخام، ولكنه 

يعني أيًضا أن المنتج تم تصنيعه وتكريره وتعبئته وفحصه في السويد. تعد صناعة المواد 
الغذائية ثالث أكبر صناعة في السويد من حيث حجم المبيعات، وتنتشر شركات المواد 

الغذائية في جميع أنحاء البالد. إنهم يعملون بنشاط مع قضايا االبتكار واالستدامة من 
جميع النواحي، بداية من مدى استهالك المواد الخام السويدية إلى تطوير حلول التعبئة 

والتغليف.

القدرة القوية إلنتاج الغذاء توفر اكتفاء ذاتي ثابت

اختيار المزيد من الناس لألطعمة والمشروبات السويدية يقوي ويطور اإلنتاج الغذائي 
المحلي. مما يسمح لنا بتوفير المواد األولية السويدية التي لها قيمة سويدية مضافة 

في المستقبل أيضا. واالكتفاء الذاتي يجعل السويد أقل عرضة للتأثر بالتقلبات في العالم 
الخارجي. كما تخلق صناعة األغذية السويدية فرص عمل في جميع أنحاء البالد. عندما تختار 

سلًعا تحمل ملصق "من السويد"، فإنك تساهم في ضمان اإلمدادات الغذائية السويدية.

شركات المواد الغذائية 
- واحدة من الثالثة القائمين على العالمة التجارية "من السويد"

LI - Livsmedelsföretagen  هي منظمة تجارية لشركات األغذية في السويد. وتضم هذه 
المنظمة حوالي 800 عضًوا من المخابز الصغيرة إلى المجموعات العالمية. صناعة المواد 

الغذائية هي ثالث أكبر صناعة في السويد ويعمل بها ما يقرب من 55000 شخصا.
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هل تعلم أن... 

اللحوم والحليب والبيض والدواجن واألسماك 
والمحار هي دائًما، بدون استثناء، سويدية 

100٪، ذلك يشمل المنتجات التي تحتوي على 
عدة مكونات.

حقيقة أن المزيد من الناس يختارون المنتجات 
السويدية تقوي وتطور اإلنتاج المحلي 

لألغذية.

المزيد من شركات المواد الغذائية تستبدل 
المكونات المستوردة بمواد خام سويدية من 
أجل التمكن من تحديد أصل المنتج. ابحث عن 
العالمة التجارية على علب اآليس كريم علي 

سبيل المثال. 

9 من كل 10 سويديين لديهم ثقة 
كبيرة في شركات األطعمة السويدية.

2020 LI  :المصدر
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الفيزيائية  المتاجر  في 
واإللكترونية 

ستجد سلًعا تحمل عالمة "من السويد" في جميع المتاجر - عندما ترى هذه العالمة 
التجارية على منتج ما ألول مرة، سيمكنك مالحظة وجودها على العديد من المنتجات 
األخرى. إذا لم تجد أحد البدائل السويدية من منتج ما، يمكنك أن تسأل موظف المتجر. 
العديد من المتاجر لديها الفتات توضح الطريق إلى البضائع. تظهر معظم المتاجر في 

موقعها اإللكتروني البضائع التابعة للعالمات التجارية "من السويد"، "اللحوم من السويد" 
و"الحليب من السويد"، لذا يمكنك فرزها واختيارها. يتزايد عدد المنتجات باستمرار، لذا ابحث 

عن العالمة التجارية بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن زهرة جميلة أو تشتري وجبة اإلفطار، 
إن كنت بحاجة إلى مصدر إلهام لعشاء عطلة نهاية األسبوع، أو تستعد لحفلة تاكو.

الزهور والنباتات

تتوفر العالمة التجارية السويدية أيًضا على الزهور والنباتات السويدية
عند بائعي الزهور والحدائق التجارية. وهذه العالمة التجارية موجودة على الزهور والنباتات 

جميلة المنظر وأيًضا على نباتات الخضروات وشجيرات التوت وأشجار الفاكهة، لمن يريد أن 
ينمو هذه الشجيرات في المنزل.

مواد خام سويدية في المطاعم

تشتري المطاعم المواد الخام السويدية عبر تجار الجملة للمطاعم. ال تتردد في السؤال عن 
مصدر اللحوم أو الجبن في المرة القادمة وأنت تقوم بطلبك. هناك أيًضا مطاعم تم السماح 

لها باستخدام ملصق "من السويد"

شراء المنتجات السويدية

أصبح من السهل اآلن شراء المنتجات التي يتم إنتاجها وفًقا للتشريعات السويدية وبالتالي 
المساهمة في دعم منتجات األغذية السويدية. يضمن ملصق "من السويد" أن المنتج 
يتماشى مع التشريعات السويدية. تساعد مجموعة الشروط والمتطلبات التي تضعها 

  Upphandlingsmyndighetens webb السلطات المسؤولة عن المشتريات في موقعها
على عملية شراء تلبي شروط االستدامة.

محالت بيع المواد الغذائية اليومية السويدية 
– أحد القائمين على العالمة التجارية "من السويد"

Svensk Dagligvaruhandel هي المنظمة التي تضم محالت بيع المواد الغذائية اليومية 
في السويد. الشركات األعضاء هي:  Axfood و Bergendahls Food و Coop و ICA Sweden و 

.Livsmedelhandlarna و Lidl Sweden و IKEA Foods



9

هل تعلم أن... 

توجد الفتات في المتاجر تسهل 
العثور على أصل المنتجات.

يمكن العثور على جميع الشركات التي 
تستخدم العالمات التجارية "من السويد" 

"اللحوم من السويد" أو "الحليب من السويد" 
.frånsverige.se على موقع

المزيد من المطاعم تختار تقديم المواد الخام 
والمنتجات الغذائية السويدية.

العديد من النباتات عليها عالمة "من السويد" 
- ابحث عن العالمة التجارية حتى عند 

التسوق لشراء المزهرية أو حافة النافذة!
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المفروغ منه  الخيار 
الوجبات وفي  لجميع 

البيئات جميع 
تعتبر عالمة "من السويد" نتيجة لعمل العديد من األشخاص - إنها عالمة تجارية مشتركة 

للمزارعين والراعيين والمزارعين وشركات األغذية وسالسل البيع بالتجزئة. الرؤية المشتركة 
التي تدفع كل هذه الجهات هي أن المنتجات التي تحمل عالمة "من السويد" يجب أن تكون 

الخيار المفروغ منه لجميع الوجبات وفي جميع البيئات.

بصفتك مستهلًكا، فإنك تساهم في هذا النمو، كما أن وضع هذه العالمة التجارية على 
المنتجات السويدية تسهل عليك اتخاذ قرارات واعية. مًعا يمكننا إحداث فارق وزيادة نسبة 

المواد الخام واألغذية والنباتات والزهور المنتجة في السويد. إنها تساهم في االكتفاء 
الذاتي وتخلق فرص عمل في جميع أنحاء البالد.

الفحص

من أجل استخدام عالمة "من السويد" تحتاج الشركات إلى توقيع اتفاقية
مع Svenskmärkning AB ويخضع كل منتج يحمل هذه العالمة لعملية تدقيق. يجب أن 

يتم اعتماد من يعمل على اإلنتاج وكذلك من يعمل على التعبئة ويحدث هذا االعتماد من 
جهة خارجية. كما يتم إجراء عمليات تدقيق العينة العشوائية بواسطة هيئات منح شهادات 

.Svenskmärkning AB مستقلة نيابة عن شركة

مواد أولية سويدية

– لكل األطعمة حول العالم

باستخدام المواد الغذائية السويدية والمواد الخام كمكونات، من السهل طهي طعام من 
جميع أنحاء العالم. يمكن تحضير معظم الوصفات بمكونات سويدية وتتبيلها بالنكهات 

اللذيذة التي تناسب ما تريد أن تأكله. يمكنك أيًضا تجربة بدائل لمكونات مختلفة، مثل 
استبدال األرز األبيض بأرز الشوفان أو األفوكادو بالبازالء الخضراء عند تحضير صوص التاكوس 

المكسيكي "الجواكامولي". هناك العديد من البدائل السويدية للكثير من المنتجات 
الغذائية مثل جبن الشوي المصنوع من الحليب السويدي. ابحث عن العالمة التجارية!
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هل كنت تعلم أن...

الدقيق الذي يتم استخدامه لخبز 
الكعك والخبز السويدي هو مزروع 

ومحصود ومخمر ومكرر ومعبأ في 
السويد.

عندما تختار لحم البقر ولحم الضأن ولحم 
الخنزير ولحم الغزال "من السويد"، فأنت 

تعلم أنه يأتي من المزارع والغابات 
السويدية.

الطعام السويدي له تأثير أقل على المناخ. 
االنبعاثات من صناعة لحم البقر السويدي، 

على سبيل المثال، أقل بنسبة 25٪ من 
نسبة االتحاد األوروبي. 

تعتبر عالمة "من السويد" نتيجة لعمل العديد 
من األشخاص - إنها عالمة تجارية مشتركة 

للمزارعين والراعيين والمزارعين وشركات 
األغذية وسالسل البيع بالتجزئة.

LRFالمصدر
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ستجد هنا مزيًدا من المعلومات حول ملصق "من السويد"، و"اللحوم من السويد" 
و"الحليب من السويد"، وحقائق حول القيمة المضافة السويدية ومعلومات حول المواد 

الخام واألغذية والنباتات السويدية المنتجة.

 Svenskmärkning AB

شركة Svenskmärkning AB  هي المسئول عن عالمة "من السويد" الطوعية، والتي 
تشمل أيًضا "اللحوم من السويد" و"الحليب من السويد." تأتي مبادرة وضع العالمات من 
اتحاد المزارعي ومنظمة محالت البقالة السويدية Svensk Dagligvaruhandel ، اللتان 

تمتلكان Svenskmärkning AB بشكل مشترك.

للتواصل

الهاتف: 184-010 25 00
 info@svenskmarkning.se . :البريد اإللكتروني

البريد: 105 33 ستوكهولم. 
1B Franzéngatan :للزيارة

                   تابع "من السويد -  Från Sverige " على مواقع التواصل االجتماعي.

مرحبا بكم في موقع 
frånsverige.se

 
 

 Från Sverige'"  العالمة التجارية
من السويد تستخدم 

على المنتجات المصدرة 
داخل االتحاد األوروبي.

®


