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بيع منتجات آمنة 
معلومات للمصالح التجارّية 

من حق املستهلك أن يتوقع أن تكون السلع التي يشرتيها آمنة 

لالستخدام. كونك تدير مصلحة تجارية، يتوجب عليك أن تتأكد 

من أن السلع التي تورّدها أو تبيعها خالية من العيوب التي قد 

تتسبب يف رضر للمستهلك.

يشرتط Australian Consumer Law )قانون املستهلك 

األسرتايل( )ACL( استيفاء سلع معينة ملعايري السالمة قبل بيعها. 

قد تشمل هذه املعايري:  

أسلوب صنع السلعة	 

ما تحتويه	 

الطريقة التي تعمل بها	 

االختبارات املطلوب أن تجتازَها، أو	 

ما إذا كان يتوجب أن تكون السلعة مرفقة بتحذيرات أو 	 

إرشادات

وُيحّظر قانوناً بيع املنتجات التي تنتهك معايري السالمة أو التي 

تم منعها بصورة مؤقتة أو دامئة. وميكن تغريم املورّدين األفراد 

الذين ينتهكون الـACL ما يصل إىل 220 ألف دوالر، وميكن 

تغريم املؤسسات ما يصل إىل 1,1 مليون دوالر. للمزيد من 

التفاصيل تفّقد املوقع www.productsafety.gov.au ونّزل 

Product safety guide for business )دليل سالمة املنتجات 

للمصالح التجارية(.

تحقَّق قبل أن توّرد املنتجات
ال تجازف يف توريد أو بيع منتجات وخدمات متعلقة مبنتجات 

غري آمنة. تقّص عن إجابات عىل األسئلة التالية:

هل يوجد حظر عىل املنتجات التي أوّردها أو أبيعها، وهل توجد 

معايري سالمة أو معايري عن املعلومات خاصة بها؟   

لالطالع عىل قامئة باملنتجات املحظورة والخاضعة للتنظيم مبوجب 

القانون، قم بتنزيل نرشة املعلومات بعنوان ’املعايري اإللزامية 

www.productsafety.gov.au واملحظورات‘ من موقع

هل راجعُت املوقع الوطني لسحب املنتجات 
لالطالع عىل أحدث عمليات سحب املنتجات واملعلومات تفّقد 

املوقع www.recalls.gov.au. كام ميكنك التسجيل لتلّقي 

تنبيهات خاصة بالسلع التي تبيعها. 

هل اتصلُت بالهيئة أو الرابطة العليا للقطاع املعني؟

ميكنك يف كثري من األحيان الحصول من هذه املنظامت عىل 

معلومات مفيدة عن سالمة املنتجات الخاصة بقطاعك. ميكن 

 العثور عىل رابطة )association( قطاعك بالبحث يف

 Directory of government and business associations

)دليل الروابط الحكومية وروابط املصالح التجارية( عىل املوقع 

  www.business.gov.au

هل ينبغي أن اشرتي تأميناً ضد املسؤولّية القانونّية ملصلحتي 

التجارية؟
يغطي التأمني ضد املسؤولية القانونية طلبات التعويض املتعلقة 

بتسبُّب السلع التي تبيعها أو تورّدها إلصابات أو وفيات أو 

 Liability insurance أرضار. اّطلع عىل املزيد بتفّقد صفحة

 www.business.gov.au املسؤولية القانونية( عىل املوقع(

هل لدي سجالت تجاريّة دقيقة وهل أستطيع تحديد منتجات 

منفردة من خالل الفواتري؟

قد تساعدك فواتريك يف توفري معلومات لك عن املورّد إذا كنت 

قد بعت منتجاً ال يفي مبعيار إلزامي أو رشوط حظر ما. 

هل حصلُت عىل نسخة من شهادة موافقة سارية املفعول للجهاز 

الذي يعمل بالغاز أو الجهاز الكهربايئ املطلوب الترصيح به من 

املوّرد الذي أتعامل معه؟
شهادة املوافقة مهمة ألنها تبنّي أن املنَتج يفي باملعيار اإللزامي 

ساري املفعول ويحظى مبوافقة للبيع. 
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يجب عدم االعتامد عىل نرشة املعلومات هذه 
كنصحية قانونية. للحصول عىل مزيد من 

املعلومات عن هذا املوضوع، يتعني الرجوع إىل 
الترشيع املناسب.
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للحصول عىل معلومات عن األجهزة الكهربائية واألجهزة التي 

 Product safety business section تعمل بالغاز، تفّقد

)قسم سالمة املنتجات للمصالح التجارية( عىل موقع 

Fair Trading أو اتصل بوحدة الطاقة واملرافق العامة 

التابعة لـFair Trading عىل الرقم 0722 9895. 

اإلبالغ اإللزامي
إذا تناهى إىل علم مورّد أو بائع بأن سلعة أو خدمة متعلقة 

مبنَتج قام بتوريده أو بيعه قد سّبب، أو ُيحتمل أن يكون سّبب 

وفاة أو إصابة بالغة أو مرضاً شديداً إىل أي شخص، فيجب 

عليه إبالغ الوزير الفدرايل باألمر خالل يومني. للحصول عىل 

املزيد من املعلومات، وعىل نسخة عن إستامرة اإلبالغ اإللزامية 

)Mandatory Reporting Form( وإرشادات اإلبالغ اإللزامية 

 )Mandatory Reporting Guidelines( تفّقد املوقع 

   www.productsafety.gov.au

عمليات سحب املنتجات
عندما يتم تحديد عدم أمان منتج ما، يجب اتخاذ خطوات 

لسحبه من السوق ومن أيدي املستهلكني. للحصول عىل 

املزيد من املعلومات وعىل نصيحة عمّلية للموردين والبائعني 

عن طريقة القيام بسحب منتج، مبا يف ذلك اإلرشادات 

ومناذج عن إعالنات السحب وإستامرات اإلبالغ، تفّقد 

www.recalls.gov.au أو اتصل عىل الرقم 502 302 1300. 

األجهزة الكهربائّية
يجب أن يتم تصميم األجهزة الكهربائّية وتصنيعها بحيث أن 

ال تسّبب للمستخدم عند استخدامها بصورة عادية صدمة 

كهربائّية أو إصابة أو وفاة أو أرضار ناجمة عن حريق. ويجب 

أن تفي هذه األجهزة مبعاير السالمة اإللزامية. ُيصدر مكتب 

Fair Trading شهادات مصادقة إلزامّية ملا قبل البيع ألنواع 

محددة من األجهزة الكهربائّية، وشهادات مصادقة طوعّية لكافة 

املنتجات الكهربائّية األخرى.

األجهزة التي تعمل بالغاز
يجب أن تحظى جميع األجهزة املحمولة التي تعمل بالغاز 

واألجهزة املوصولة بأسطوانات الغاز عىل شهادة مصادقة تشري 

إىل استيفائها ملعايري السالمة اإللزامية. ومُينع بيع األجهزة التي 

تعمل بالغاز وال تحمل شهادة مصادقة ووصل األجهزة التي 

تعمل بالغاز وال تحمل شهادة مصادقة بشبكة رشكة توزيع 

للغاز. تتيح هذه القوانني للمستهلك الثقة بأمان السلع التي 

تحمل ملصق امتثال يحظى مبوافقة.


