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 ليس الغرض مف النمكذج المقترح لدليل شيادات الحاللكضعو مكضع التنفيذ أك إقراره مف أؼ بمد مف )*(

البمداف أك تكحيد كافة المعايير الخاصة بالحالؿ في كافة المذاىب اإلسالمية المختمفة، كلكنو يقترح إطارًا 
 . مرجعيًا لمفيكـ الحالؿ لمباحثيف عف أفضل إرشادات ممكنة في ىذا الصدد
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 الدليل اإلرشاديمصناعة وخدمات الحالل

 :النطـاق- 1
يقدـ ىذا النمكذج إرشادات تتعمق بإنتاج كا عداد كمناكلة كتخزيف المنتجات الغذائية مف األطعمة كاألشربة 

كالمالبس الجمدية كالدكائيةككذلؾ مستحضرات التجميل، كمنتجات العناية بالجسـ كالبشرة التي تخمك مف 
كبعض ىذه اإلرشادات تكجبو الشريعة اإلسالمية كمف الضركرؼ االلتزاـ بو، كبعضو . المككنات المحرمة

اآلخر تكصي بو، فيما تفرض القكانيف التنظيمية بعضو اآلخر لغرض منح المستيمؾ المسمـ المزيد مف الثقة 
كيقـك العنصر الخاص بالشريعة في ىذا النمكذج المقترح عمى قكاعد . رغـ أف الشريعة اإلسالمية ال تكجبو

كأحكاـ الشريعة في طابعيا الشامل، كيمكف اعتبار المنتجات كالعمميات التي تمتـز بيذه اإلرشادات حالاًل دكف 
 . أؼ شؾ

 
 :مفاىيم تتعمق بالحالل- 2
 :الشريعة اإلسالمية (2-1)

وىي مجموعة العقائد والعبادات والمعامالت واألخالق التي نّص عمييا القرآن الكريم والسنة 
 .النبوية واإلجماع والقياس المعتبر

 :األحكام الشرعية (2-2)
والذي .أحكام شرعية تكميفية، وأحكام شرعية وضعية: تنقسم األحكام الشرعية إلى قسمين* 

 :يعنينا في ىذا المقام ىو األحكام الشرعية التكميفية، وتعريفيا
 .(1)«خطاب   تعالى المتعمق ببفعاؿ المكمفيف اقتضاا أك تخييرًا أك كضعاً »
 كالمندكب الكاجب:كتقسـ األحكاـ الشرعية التكميفية عند جميكر الفقياا إلى خمسة أقساـ ىي* 

 .(2)كالمباح كالمكركه كالحراـ
 .ىك الُمباح كالمكركه كالحراـ: كالذؼ يعنينا في صناعة الحالؿ مف أقساـ الحكـ الشرعي التكميفي

 
 
 (:المباح)الحـالل  (2-3)

                                                 

 .2  الشنقيطي، مذكرة أصكؿ الفقو، ص(1)
.الفرض، كالكاجب، كالمندكب، كالمكركه تنزييًا، كالمكركه تحريمًا، كالحراـ: عند األحناؼ ينقسـ الحكـ التكميفي إلى سبعة أقساـ ىي( 2)  
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 :تعريفو عند األصوليين
، فالحالؿ ىك الُمباح الذؼ أذف الشرع في فعمو كلـ يرد أمر (1)ىك ما َخّير الشارع بيف فعمو كتركو

 .(3)كيسمى أيضا المباح كالجائز، كىك ما ال يمدح عمى فعمو أك تركو. (بمنعو) (2)بحظره
 ٌطهق عهى مب ٌقبثم انذشاو، وٌشمم ثزنك مب عذا انذشاو واصطالح انفقهبءوانذالل فً انششع 

وانىاجت وانمكشوي(انمستذت)وٌذخم فًٍ انمجبح وانمىذوة 
(4)

. 

 
 :(5)الحـرام (2-4)

 :تعريفو عند األصوليين
ىك ما طمب الشارع الكف عنو عمى كجو الحتـ كاإللزاـ، كعميو يككف تاركو مطيعًا كمبجكرًا 

كىك ما يذـ فاعمو كيمدح تاركو، كيسمى المحظكر كالمعصية كالذنب . (6)كفاعمو  ثمًا كعاصياً 
 .(8)((2)كممحق رقـ  (1)يراجع ممحق رقـ ).(7)كالمزجكر عنو كالمتكعد عميو كالقبيح

 
 :المكـروه (2-5)

 :تعريفو عند األصوليين
 ما طمب الشارع تركو مف المكمف ال عمى كجو الحتـ كاإللزاـ؛ بمعنى ما كاف تركو أكلى مف 

 .(11)، كقد يستحق المكـ(10)كىك ما يمدح تاركو كال يذـ فاعمو. (9)فعمو

                                                 

 .115 خالؼ، عمـ أصكؿ الفقو، ص (1)
 .324شبير، القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية، ص  (2)
 .74، ص  1الشككاني، ارشاد الفحكؿ إلى تحقيق الحق مف عمـ األصكؿ، ج (3)
 .(27-25ضكابط الحل كالحرمة في التشريع اإلسالمي، ص)(4)
نة اأُلحادية( 5) أما عند . الحراـ عند الجميكر يعتبر حرامًا سكاًا ثبتبدليل قطعي ال شبية  فيو؛ كحرمة الميتة، أك كاف دليمو ظنيًّا؛ كالمحرمات بالسُّ

زيداف، الكجيز في أصكؿ ). األحناؼ فال يطمق الحراـ إال عمى ما كاف دليمو قطعيًّا، كأما إف كاف الدليل ظنيًّا ُسّمي عندىـ المكركه تحريماً 
 .(41الفقو، ص 

 .41 زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، ص (6)
 .74، ص 1 الشككاني، ارشاد الفحكؿ، ج(7)
(: 2)كالممحق رقـ . مصادر الغذاا كالدكاا كمستحضرات التجميل كمكاد العناية بالبشرة غير الحالؿ: بعنكاف  (1) الممحق رقـ (8)

 .اشتراطات الذبح
 .45 زيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، ص(9)
 .74، ص1ج الشككاني،  إرشاد الفحكؿ، (10)
 .45كزيداف، الكجيز في أصكؿ الفقو، ص. 114  خالؼ، عمـ أصكؿ الفقو، ص (11)
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 :مصطمحات أخرر  (2-6)
 : كمما يرتبط ارتباطًا كثيقًا بمكضكع الحالؿ كالحراـ المصطمحات التالية

أو ما . ما لم يتيقن كونو حراما أو حالال: اصطالحا ىيالشبية و(:المشتبيات)الشبيات [2-6-1]
. جيل تحميمو عمى الحقيقة وتحريمو عمى الحقيقة

 :عند األصكلييف (المشتبو)ك
فال يعمـ أىك مف جنس الحالؿ . (1)ىكاألمر الذؼ يشؾ في ككنو حالاًل أك حرامًا عمى الحقيقة

 .أـ مف جنس الحراـ
 :النجس [2-6-2]

المكاد السائمة أك الصمبة النجس ىك كل مستقذر شرعًا يمنع مف صحة العبادة؛ كبعض
البكؿ، كالقيا، كالدـ، كالصديد، كالمشيمة، : الخارجة مف أجساـ البشر أك الحيكانات؛مثل

 .كالبراز
 : المتنجس[2-6-3]

 :كمنو. الطاىر الذؼ أصابتو نجاسة أك خالطتو نجاسةىو 
 ((1)يراجع ممحق رقـ ). المنتجات الغذائية الحالؿ التي تمكثت ببشياا ليست حالالً 

 :الفرق بين النجس والمتنجس* 
 .ىك الذؼ نجاستو نجاسة عينية كشحـ الميتة: النجس
إذًا ىك طاىر في األصل لكف طرأت عميو , ىك الذؼ طرأ عميو نجاسة بعد ما كاف طاىراً : المتنجس

. نجاسة
 
 :الحالل في سياق دليل شيادات الحالل (2-7)

األشياا كالمنتجات الغذائية مف األطعمة كاألشربة كاألدكية، كالمالبس الجمدية،  (1: يراد بو
( 3العمميات، أك  (2كمستحضرات التجميل، كمنتجات العناية بالبشرة كالصحة كغيرىا، أك 

الخدمات التي يجكز لممسمميف استغالليا أك استخداميا أك إجرااىا كالتي تمتثل لممتطمبات 
 .المذككرة في معايير الحالؿ

 
                                                 

 (.324ص)، شبير، القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية (74ص/1جػ)، الشككاني، إرشاد الفحكؿ (153ص)اآلمدؼ، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ( 1)
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 :الحرام في سياق دليل شيادات الحالل (2-8)
األشياا كالمنتجات الغذائية مف األطعمة كاألشربة كاألدكية، كالمالبس الجمدية،  (1: يراد بو

( 3العمميات، أك  (2كمستحضرات التجميل، كمنتجات العناية بالبشرة كالصحة كغيرىا، أك 
الخدمات التي ُتعد غير مشركعة كال يجكز لممسمميف تناكليا أك استيالكيا نظرًا لككنيا محّرمة أك 
تحتكؼ عمى مكّكنات ليست حالاًل أك بسبب أف إطعاميا أك مناكلتيا أك ذبحيا أك تصنيعيا تـ 

 . عمى نحك ال يمكف اعتباره حالالً 

 
 (:التعامل اإلنساني مع الحيوان)الرفق بالحيوان والعناية بو أثناء الذبح  (2-9)

يجب معاممة الحيكانات بشكل يقمص إلى أقل درجة ممكنة خكؼ الحيكاف أك  المو أك إجياده أك 
معاناتو، كذلؾ مف خالؿ تزكيد الحيكانات بالمياه كالغذاا كالمعاممة المناسبة كالعناية الصحية 

كالمناخ المناسب لمعناية بيا كاستخداميا، مع إبداا المراعاة الكاجبة بالجكانب البيكلكجية كالسمككية 
 . الخاصة بنكع ىذا الحيكاف

 
 ((:2)يراجع ممحق رقم)الذبح الحالل  (2-10)

عممية قطع القصبة اليكائية كالمرؼا : ُيعّرؼ الذبح الحالؿ في الشريعة اإلسالمية ببنو
، مع المحافظة عمى الحبل الشككي سميمًا، كذلؾ لتسريع خركج فيعنقالحيكانمنجيةالحمقكـالتيتقعالكدجيفك

ذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة في المشيكر مع التسمية؛ حيث إف ـ.الدـ مف الحيكاف كمكتو
 .عندىمبف التسمية كاجبة عند الذبح

 
 :معالجة ومناولة وتخزين الحالل (2-11)

نتاج كتجميع كاستخالص كمعالجة كتخزيف كنقل كتسميـ كا عداد  كيقصد بيا عممية تييئة كتصنيع كا 
ذابة كتقديـ كعرض المنتجات الحالؿ  . كتعبئة كطيي كا 

 

 
 :تطيير خطوط اإلنتاج النجسة (2-12)

  ال يعاد استخدام خطوط اإلنتاج الخاصة بمنتجات الخنزير أو مشتقاتو إلنتاج منتجات
 .الحالل
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  أما المحـك المذبكحة بطريقة تخالف اشتراطات الذبح الشرعية، فيجكز تحكيل خط إنتاج الحراـ
إلى إنتاج الحالؿ إذا تـ تطييره تمامًاكذلؾ مف خالؿ تنظيفو حسب األصكؿ التي تقتضييا 

كيجب أف تتكلى اإلشراؼ كالتحقق مف سالمة عممية التنظيف إحدػ . الشريعة اإلسالمية
 . الييئات اإلسالمية المختصة

 
 :ىيئة أو جية منح شيادات الحالل(2-13)

ىي الجية التي تختص بالرقابة كبإصدار شيادات الحالؿ كالمعترؼ بيا مف جانب الييئة 
 . المختصة في الدكلة المستكردة

 
 :ىيئة أو جية اعتماد المنتجات الحالل (2-14)

 . ىي الييئة المختصة التي ُيناط بيا عممية اعتماد الييئات التي تقكـ بإصدار شيادات الحالؿ
 
 :الدولة المصّدرة (2-15)

 .ىي الدكلة المصدرةلمنتجات الحالؿ كخدماتو
 

 :الدولة المستوردة (2-16)

 . ىي الدكلة المستكردة لمنتجات الحالؿ كخدماتو

 
 :دور الدولة المستوردة- 3

 :  القيام بـ–الوظائف 
  (عند الضركركة)تكفير معايير الحالؿ كالتدريب. 

 سف القكانيف الالزمة لمتابعة كرقابة كتنظيـ صناعة كخدمات الحالؿ. 

 شيادات الحالؿسف القكانيف التي تمكف الدكلة مف دعـ ىيئات منح  . 

  تزكيد الجية المصّدرة كىيئة شيادات الحالؿ بالمعايير الخاصة بالحالؿ، كالمتطمبات
 . الخاصة بالنفاذ إلى أسكاؽ المنتجات الحيكانية الحالؿ لمدكلة المستكردة

  عف عمميات التنسيق الخاصة بيذا المسؤكليةتعييف إحدػ ىيئات شيادات الحالؿ لتكلي 
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  (إذا كاف ذلؾ مناسباً )األمر في الدكلة 

  (عند الضركرة)تكفير الدكرات التدريبية حكؿ المعايير الحالؿ 

  (عند الضركرة)تكفير خدمات الفحص كالتحميل المختبرؼ المستقمة كالمكثكقة . 

  التفاكض مع حككمة الدكلة المصدرة التي تزاكؿ فييا ىيئة شيادات الحالؿ أعماليا بشبف
 .المتطمبات السكقية الخاصة لدعـ الييئة كالمصدريف في ىذه الدكلة

 كضع قائمة بييئات اعتماد الحالؿ. 

 

 :دور الدولة المصّدرة- 4
 :القيام بـ: الوظائف

  اشتراطات الحالؿ الخاصة بالنفاذ إلى األسكاؽ »التفاكض عمى المستكػ الحككمي حكؿ
 .«الخارجية

 تكفير القكانيف التي تمكف الدكلة مف دعـ ىيئة شيادات الحالؿ . 

 تكفير اإلشراؼ، كتكفير الدعـ لييئات شيادات الحالؿ في تسييل صادرات المنتجات الحالؿ . 

 تكفير قائمة بييئات اعتماد الحالؿ. 

 

 :دور ىيئة شيادات الحالل في الدولة المصدرة- 5
 :الوظائف

  ينبغى أف تككف الييئة المصدرة لشيادات الحالؿ ىيئة إسالمية مستقمة معترفا بياكمسجمة
ذات أىداؼ تمثمجياتإسالمية معتبرة في الدكلة المصدرة عمى أف التككنتمؾ الييئة 

 . التجاريةالشركات، كليست مف ربحيةبحتة

 تضع ىيئة شيادات الحالؿ منظكمة لشيادات الحالؿ تضـ ما يمي : 

o سياسة إلدارة الحالؿ كلجنة تضـ مستشاريف تقنييف كشرعييف في المنتجات الحالؿ. 

o  (.3الممحق)دليل إجرااات مراقبة الحالؿ 

o  الطمب الذؼ يقدمو المصنع أك الشركة المصّدرة، كىيئة ) لية إلصدار شيادة الحالؿ
دارة قكاعد البيانات لسيكلة التتبع صدار شيادات الحالؿ، كا   . (تدقيق الحالؿ، كا 
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o مدققي حالؿ مسمميف يتمتعكف بالكفااة التقنية. 

  أؼ تضمف كامل )عممية إصدار شيادات الحالؿ تضمف أف المنتكجاتالحالؿ ىي فعاًل حالؿ
كتمبية كافة  (سمسمة المكاد الخاـ الحالؿ مف مرحمة تغذية الحيكانإلى االستيالؾ أك االستخداـ

 . اشتراطات الشريعة اإلسالمية كتمبية معايير الدكلة المستكردة

  يجب أف تككف ىيئة شيادات الحالؿ عبارة عف مؤسسة حالؿ معتمدة مف قبل ىيئة سالمة
الغذاا التابعة لمدكلة المصدرة أك مف إحدػ الييئات الحككمية المعادلة ليا أك مف أحد 

 (. 3الممحق )المندكبيف المسمميف 

 

 :دور ىيئة اعتماد الحالل في الدولة المستوردة- 6
 :الوظائف

  تعد ىيئة اعتماد الحالؿ ىيئة إسالمية شرعية مستقمة كمسجمة أك تحالف يتبلف مف لجنة
متخصصة في الحالؿ، كيفضل أف تككف ىيئة اعتماد الحالؿ مف بيف المنظمات غير 

 . الحككمية، أك ىيئة حككميةكليس شركة تجارية

  بناا عمى طمب مف إحدػ ىيئات شيادات الحالؿ، يتـ تفكيض إحدػ المجاف المختصة
بالحالؿ مف ىيئة اعتماد الحالؿ لمتدقيقفي أعماؿ ىيئة شيادات الحالؿ لضماف التزاميا 

 . بالمكاصفات المكضكعة

 يجب أف تضع ىيئة اعتماد الحالؿ ما يمي : 

o فريق مختص بإدارة سياسات الحالؿ يضـ خبرات في المجاليف الشرعي كالتقني . 

o  تتضمف الطمبات المقدمة مف ىيئة شيادات الحالؿ، كتدقيق الحالؿ، ) لية لالعتماد
صدار شيادات الحالؿ، كقاعدة لمبيانات  . (كا 

o مدققيف مسمميف مختصيف لمحالؿ. 

 

والدوائية وغيرىا الحالل في الدولة لممنتجات الغذائيةمتطمبات النفاذ إلى السوق - 7
 :المستوردة

ُيراعى في إنتاج لحكـ الضبف كالمحـ البقرؼ كالدكاجف كالحيكانات األخرػ التي يجكز ذبحيا كالمعدة 
كفي ىذا الخصكص، سيتـ التركيج . لمتصدير تمبية متطمبات كمعايير الذبح الحالؿ الخاصة بالدكلة المستكردة
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. الحيكانيةفي الدكلة المستكردة بعد تبني معايير الحالؿالحالاللخاصةبالنفاذ إلى السكقمممنتجاتلطرح اشتراطات
كسكؼ يتـ إخطار الحككمات كىيئة شيادات الحالؿ في األسكاؽ المصدرة باالشتراطات الخاصة بالدكلة 

كسيتبع ذلؾ اشتراطات النفاذ لألسكاؽ الخارجية المتفق عمييا بيف حككمات الدكلة المصدرة . المستكردة
لدكلة اكتباشر ىيئة شيادات الحالؿ أعماليا بشكل مستقل تحت مظمة ىيئة الحالؿ المفكضة في . كالمستكردة

جراا أعماؿ التدقيق الدكرية عمى مصانع المحكـ الحالؿ كاألغذية المصنعة  المصدرة لتنفيذ معايير الحالؿ كا 
كالمنتجات الدكائية كمستحضرات التجميل كغيرىا مف المنتجات التي تـ تبكيد ككنيا حالاًل كتصديرىا إلى 

 . الدكلة المستكردة مف الدكلة المصدرة
 
 :المنشآت الحالل المعتمدة وبرنامج الحالل (7-1)

إلنتاج " منشآت حالؿ معتمدة"ُتعد كافة المصانع التي تخضع إلشراؼ ىيئة شيادات الحالؿ 
كتمتـز ىذه المنشآت المعتمدة كذلؾ بكضع مجمكعة مف اإلجرااات المكثقة . المنتجات الحالؿ
كالمتكافقة مع اشتراطات معايير الحالؿ الخاصة التي تطبقيا ىيئة " برنامج الحالؿ"تعرؼ باسـ 

كيقع عمى عاتق ىيئة شيادات الحالؿ إخطار الييئة المعينة في الدكلة . شيادات الحالؿ المعّينة
المستكردة ببؼ قكائـ جديدة لممصانع في الدكلة المصدرة لمنتجات المحـك كالمنتجات الغذائية إلى 

 .الدكلة المستكردة
محالتالذبح مزكدة بالمرافق الالزمة لتطبيق معايير العناية بالحيكانات، /  كيجب أف تككف المسالخ

كالتي تشمل مرافق تفريغ حمكلة الحيكانات كمرافق اإليداع المؤقت كتكفير العمف كالماا كفحص 
الحيكاف بعد الذبح، كالسيطرة عمى حركة الحيكاف داخل السمخانة كتبميف الحيكانات كصناديق 

 .الذبح
  

 
 :الكفاءة الخاصة بالحالل (7-2)

. مدققيف لمحالؿ/يتمتع العاممكف بمكتب ىيئة شيادات الحالؿ كفريقو الميداني باألىمية كمشرفيف
كيجب عمييـ تمبية المعايير كالمؤىالت التي تتطمبيا ىيئة تبىيل الدكلة المصدرة أك أؼ ىيئة 

 . تبىيل معترؼ بيا مف قبل الدكلة المستكردة
 
 :العمال األكفاء إلجراء الذبح الحالل (7-3)

يجب أف يككف كافة عماؿ الذبح المعينيف مف قبل مصانع الحالؿ مف المسمميف كيجب التحقق 
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كما يمتـز . مف شخصيتيـ مف جانب السمطة اإلسالمية لمدكلة المصدرة أك ىيئة شيادات الحالؿ
عماؿ الذبح الحالؿ بالحصكؿ عمى أكراؽ االعتماد التي تشترطيا جيات تكفير الدكرات التدريبية 

كمف حقو أف تكفر لو ىذه المصانع . المصدؽ عمييا لمذبح الحالؿ التابعة لمدكلة المستكردة
 .الظركؼ الالزمة لممارسة العبادات المفركضة

 
 :المشرفون األكفاء لمذبح الحالل (7-4)

يجب أف يككف كافة المشرفيف الذيف تعينيـ مصانع المنتجات الحالؿ مف المسمميف كيجب 
. التحقق مف شخصيتيـ مف جانب السمطة اإلسالمية لمدكلة المصدرة أك ىيئة شيادات الحالؿ
كما يتعيد عماؿ الذبح الحالؿ بالحصكؿ عمى أكراؽ االعتماد التي تشترطيا جيات تكفير 

 . الدكرات التدريبية المصدؽ عمييا لمذبح الحالؿ التابعة لمدكلة المستكردة
 

 :االعتماد والتقييم المستمر(7-5)
 مكافقتيا عمى منشآت الحالؿ كبرامج الحالؿ الخاصة بالمصانع أك ىيئة شيادات الحالؿتصدر 

 : أنظمة اإلنتاج المصدرة عمى أساس ما يمي
قياـ منشآت الحالؿ بإنتاج أك تصنيع المنتجات الحيكانية الحالؿ فقط، كالتي تمت المكافقة عمى  (أ 

 . تصديرىا إلى األسكاؽ اإلسالمية

امتثاؿ منشآت الحالؿ لمعايير الحالؿ الخاصة بالدكلة المستكردة، كأؼ اشتراطات أخرػ لمكصكؿ  (ب
إلى األسكاؽ الخارجية تتعمق بالفصل كالتمييز الكاضح بيف المنتجات الحالؿ كالمنتجات غير 

 . الحالؿ، ككضع البطاقات المناسبة عمييا كنقميا بالشكل الصحيح

 .التزاـ ىذه المنشآت بكضع سجالت مناسبة لضماف مراقبة كمتابعة حركة المنتجات الحالؿ (ج

 
 :(1)اشتراطات عامة لمذبح الحالل- 8

يجب أف يككف عامل الذبح مرخصًا أك مدربًا تدريبًا جيدًا، كيجب أف يككف مسممًا ممارسًا لشعائر (أ
كيعرؼ بشكل جيد القكاعد كالشركط األساسية المتعمقة بذبح الحيكانات سميم العقيدةدينو كأنيككف 

 . حسب الشريعة اإلسالمية

                                                 

 .اشتراطات الذبح : (2) يراجع الممحق رقـ (1)
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قبل الذبح، ينبغي أف يتكلى أحد األطباا البيطرييف فحص كل حيكاف لمتبكد مف نظافة الذبيحة (ب
 . كصحة بدنيا كككنيا حية كفي كعييا الكامل كأف يتـ التعامل معيا برفق

فال تذبح أماـ حيكاف  خر، كيجب حجبيا عف مشاىد )قبل الذبح، يجب معاممة الذبيحة برفق (ج
كما يحظر تعريض الحيكاف ألؼ إصابة أك جركح قبل . (الدماا كالسكاكيف إلى أقصىحد ممكف

 . كما يجب تالفي تعريض الحيكاف ألؼ نكع مف أنكاع اإلجياد المؤلـ أثناا كبحو قبل الذبح. الذبح

يحظر تمامًا تدكيخ الذبيحة ببؼ شكل مف األشكاؿ قبل الذبح كبعده، بل كُيمنع منعًا باتًا أؼ تدكيخ (د
كليذا السبب كلغيره، كاألفضل إجراا عممية الذبح في مجازر خاصة ال .  عنقياجزلمذبيحة بعد 

 %.100تعتمد عمى التدكيخ بنسبة 
 .  لمدكاجف كالحيكاناتالذبح الميكانيكييحظر تماماً (ىػ

 . في أثناا الذبح، يراعى تكفير بيئة ىادئة لمذبيحة ( ك 

 . في كقت الذبح، يفضل ذبح الحيكاف ككجييمتجية لناحية القبمة( ز 

 . قعمى حدعند ذبح كل حيكاف  (،   أكبربسـ  : بمثل)يجب ذكر اسـ   ( ح 

كال تصح التسمية بعد الذبح فقط، أك في بداية عممية الذبح فقط، أك التمفع بيا عمى الياتف، أك 
 . بتشغيل صكت التسمية مف أحد أجيزة التسجيل

أك ( قبالة المؤخرة)كليس مف الخمف ( قبالة الصدر)يجب إجراا عممية الذبح مف الجانب األمامي ( ط
 . الجانبيف

يجب ذبح الحيكاف بحركة قطع سريعة باستخداـ سكيف حادة لمغاية يمكنيا قطع األكعية الدمكية (ؼ
 . كجعل الذبيحة تنزؼ عمى الفكر

يجب فحص السكيف المستخدمة لمتبكد مف أنيا نظيفة كحادة لمغاية، كطكيمة بما يكفي، كخالية مف (ؾ
كُيراعى أف يككف طكؿ السكيف ضعف عرض رقبة . كال ينبغيسّنيا أماـ حيكاف  خر. الشقكؽ 

 . الذبيحة عمى األقل

يجب أف ينتج عف عممية الذبح قطع الكدجيف كالمرؼا كالحمقكـ، كذلؾ بتحريؾ السكيف حركة (ؿ
كيجب السماح . (كاليقطع الحبل الشككي)سريعة بدكف رفع السكيف أك مالمسة الحبل الشككي 

كيجب أف يبتي مكت . بحرية سيالف الدماا مف الذبيحة لتسييل النزؼ السريع كالغزير كالكامل
 .الحيكاف نتيجة النزؼ كحده، كبعد القطع
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 أك البدا فيو – كالسمخ أك قطع القركف أك اإللقاا في الماا–ال يجكز التعامل مع جسـ الذبيحة ( ـ
 . إال بعد زىكؽ الركح تمامًا مف الحيكاف كالتبكد منو

 
 :إجراءات أخرر أثناء ذبح األغنام واألبقار- 9
 :الذبح الحالل* 

 : ينبغي إجراا الذبح الحالؿ حسب األحكاـ التالية
 .يفضل استخداـ صناديق كأكعية تسيل الذبح كتريح الذبيحة (أ 

 (. 1شكل)مراعاة إجراا الذبح الحالؿ بشكل سريع بقدر اإلمكاف كبدكف إثارة ذعر الحيكاف  (ب
 .  عمى طاكلة متحركةبرفقبعد الذبح، يتـ حمل جسد الذبيحة ككضعيا  (ج

 . يجب تبخير التعامل مع جسدىا لحيف أف تتالشى معالـ الحياة كاألفعاؿ االنعكاسية منيا تماماً  (د

 
 مثال يوضح مواضع الذبح السميمة لمبقرة بالطريقة الشرعية في حركة واحدة بالسكين: (1)شكل 
 
 :إغالق المريء* 

كيجب إجراا ىذه األمر . كيتـ ىذا اإلجراا لمنع ارتجاع محتكػ المعدة مما يؤدؼ إلى تمكيث لحـ الرأس
بعد التبكد تمامًا مف خركج ركح الحيكاف، كىك أمر يقرره أحد األطباا البيطرييف كيشيد عميو أحد المشرفيف 

 . عمى الذبح الحالؿ



 الدليل اإلرشادي لصناعة وخدمات الحالل
 

 

13 

 :الصدرية/الطعنة العنقية* 

كىك إجراا محـر حيث ينبغي إتاحة السبيل أماـ خركج الدـ مف الحيكاف بشكل طبيعي مف معظـ األكعية 
 . الدمكية أثناا مركر الحيكاف بعممية المكت الطبيعية

 
 : سمسمة الذبح* 

غير اإلسالمية (العممانية)في حال استعمال وسائل ذبح صممت من أجل قتل الحيوانات عمى الطريقة
 : التي تستوجب استعمال الصعق

يجب تكفير شعارات الذبح غير الحالؿ في كل سمسمة ذبح في متناكؿ عامل الذبح المسمـ كالذؼ ينبغي 
فإذا كاف ىناؾ عدد كبير مف الذبائح غير الحالؿ . أف يستخدـ ىذه الشعارات عمى أؼ ذبائح غير حالؿ

المرتبة بشكل مستمر، فيجب تعميـ الذبائح الثالث األكلى كالذبائح الثالث األخيرة بعالمات تفيد أنيا غير 
كما . كيجب عمى عامل الذبح االحتياطي تتبع الذبيحة عمى امتداد السمسمة لضماف االلتزاـ باإلجرااات. حالؿ

 . يجب إخطار كبير العماؿ كأف يتقدـ لممساعدة متى أمكف
عمى «غير حالؿ»كعندما تككف إحدػ الذبائح غير حالؿ، فيجب أف تمصق كرقة مكتكب عمييا 

كمع مركر الذبائح غير الحالؿ عمى امتداد السمسمة، يضع العامل المعني بالبطاقات بطاقة مكتكب . فضالتيا
كترافق ىذه البطاقة الذبيحة غير الحالؿ طكاؿ .  إلى بطاقة تصدير قياسيةباإلضافة«غير حالؿ»عمييا 

 . رحمتيا في النظاـ
 
 :غرفة التبريد* 

يتـ االحتفاظ بالذبائح غير الحالؿ عمى خطكط منفصمة خاصة بيا بدكف أف تالمس الخطكط األخرػ، 
كبحيث يككف مف السيل التعرؼ عمييا مف جانب عماؿ الذبح المسمميف أك مشرؼ ىيئة شيادات الحالؿ 

 . لمتحقق منيا
 
 :الوضع في األكياس* 

كيضعكف ،«غير حالؿ» البطاقة المدكف عمييا خالؿيتعرؼ عماؿ األكياس عمى الذبائح غير الحالؿ مف 
 . «غير حالؿ»ىذه الذبائح في أكياس مختمفة مدكف عمييا 

 

 :(الفريزر)المجّمد * 
يجب كضع المنتجات غير الحالؿ في جزا منفصل في المجّمد، كبحيث يسيل عمى مشرؼ ىيئة 
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 شيادات الحالؿ التعرؼ عمييا
 
 :نزع العظام* 

كال . يجب نزع العظاـ مف الذبائح الحالؿ في البداية في كجكد أحد المشرفيف المسمميف عمى الذبح الحالؿ
يجب السماح عمى اإلطالؽ بإدخاؿ الذبائح غير الحالؿ إلى غرؼ نزع العظاـ، كلكف يجب التخمص منيا 

 . كىي عمى حالتيا
 
 :التعبئـة* 

عمى كال « غير حالؿ»يتـ دمغ كافة صناديق الكرتكف التي تحتكؼ عمى الذبائح غير الحالؿ بعبارة 
الكجييف كعمى البطاقة إذا أمكف، كينبغي عمى ىيئة شيادات الحالؿ التبكد مف حفع صناديق الكرتكف غير 

 . الحالؿ منفصمة، كالتبكد مف عدـ تكجو أؼ ذبائح غير حالؿ إلى أؼ أسكاؽ المنتجات الحالؿ

مع العمم أن ىذا الدليل يحث عمى إيجاد أفضل الوسائل الممكنة التي تتناسب مع : مالحظة**
اشتراطات الذبح اإلسالمي لمحيوانات والتي تغنينا عن استعمال غيرىا من األدوات التي ال توفر ظروف 

 .تطبيق ىذه الشروط
 
 :النظافة الصحية* 

تعد النظافة الصحية كمنع األمراض ككافة االعتبارات الخاصة بالصحة كسالمة الغذاا مف االعتبارات 
الميمة في كافة مراحل إعداد األغذية الحالؿ، كيجب عمى المنتجيف كضع البركتكككالت كاإلجرااات الالزمة 

 : لضماف ما يمي
  خمك مناطق إنتاج كتصنيع الغذاا مف الممكثات عمى اختالؼ مصادرىا كالمرتبطة بعممية اإلنتاج

األكلية، كتشمل ممكثات اليكاا كالتربة كالمبيدات كاألسمدة كالعقاقير المستخدمة في العالجات 
 البيطرية كغيرىا

  يجب حماية مصادر الغذاا مف التمكث الناجـ عف مصادر كالكائنات الدقيقة كالطفيميات كالفضالت
 الحيكانية

  ضماف التخمص مف كافة الفضالت الغذائية كفضالت المنتجات بالكامل، كعمى نحك يضمف عدـ
 حدكث تمكث سكاا داخل أك خارج منطقة إنتاج كتصنيع الغذاا
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 تخزيف المكاد الضارة ببسمكب مالئـ، كبحيث ال يمكف الكصكؿ إلييا إال كفق شركط خاصة معتمدة 

  تدريب كافة العامميف عمى المحافظة عمى معايير الصحة كالنظافة الشخصية ككضع النظـ الالزمة
 لممحافظة عمى تطبيق ىذه المعايير

  التزاـ الحذر في استخداـ اإلضافات الغذائية كعدـ اإلفراط في استخداميا، كاستعماليا بشكل يتسـ
 أؼ عيكب في المنتجات الغذائية’ إخفاا‘بالمسئكلية، كعدـ استخداميا ككسيمة لػ 

  كضع النظـ الالزمة لتالفي أؼ تمكث لمغذاا ناجـ عف أؼ نكع مف أنكاع المكاد الغريبة أك الضارة أك
 . غير المرغكبة، كالزجاج أك األتربة أك البالستيؾ أك القطع التي قد تنفصل مف الماكينات

 :شروط أخرر أثناء ذبح الدواجن- 10

 :الذبحالحالل* 

:  لمشركط التاليةكفقا القياـ بالذبح الحالؿ يجب
 .الدكاجنرأساعمىعقبيفضل عدمكبحقباللذبح، (أ 

. اليجكزصعقالحيكانقباللذبحبكبعده (ب

 (.يجكزاستخدامكسائمميكانيكيةلمذبحال ) حدىباليد ذبح كل دجاجة عمى يجب (ج

 الرقبة تمقائيا السباتيةكأكردةكسكؼ يتـ قطع الشراييف .  عند الذبحيجبقطعالقصبةاليكائيةكالمرؼا ( د
 (.2شكل )عندما يتـ قطع القناتيف الرئيستيف 

" المنشارحركة  "كاليجكزاستخداـ. يجبالذبحبسرعةكمرةكاحدة (ىػ
 . أؼ رفع لمسكيف انتياا لذبحة كاحدةيعدك. فيالذبحإالإذالمُترفعبداةالذبحعنالحيكانبثنااذبحو

 .تجنبتكرارحركاتالذبحمعنفسالطائر ( ك

 . الذبح إال لذبح الدجاج كاإلكز كالديكؾ الركمية الحالؿأكانييجببالُتستعممسكاكينكأدكاتك ( ز

 (ح
يجببنيبدأالذبحالحاللبجزالعنقفينقطةمعينةبعدمزمارالحيكاناتطكيمةالرقبةمثالإلكزكالديككالركميةكالنعامكغيرىا

. 
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يجبإصداركافةشياداتالتحققمنالحاللممحكمالحاللكاعتمادىاكتكقيعيامنجيةإصدارشياداتالحالاللتيقبمتياحككمةالد
، كلةالمستكردة

كالمعتمدةكماينبغيمنالسمطاتالمخت،أييجببنيخضعالمذبحإلشرافجيةإصدارالشياداتالتيتستطيعالتدقيقفيشياداتالحالؿ
. صةفيالدكاللمستكردة

 :سمسمة الذبح* 

يجب كجكد اثنيف منعمااللذبح الحالؿ بصفة دائمة لضماف تغطية الرجل الثاني ألؼ طائر يفكت  (أ 
 .كسكؼ يحكؿ ذلؾ دكف حدكث أؼ ذبح غير حالؿ كيمغي بالتالي مشكمة التمكث. منالعامالألكؿ

نتاج الدفعات (ب كيقـك مشرؼ الحالؿ بالتكاصل . يجب أف يشرؼ المشرؼ المسمـ عمى الذبح كالتعبئة كا 
دارة المصنع  .مع عماؿ الذبح كا 

يجب كضع بطاقات التعريف عمى جميع الدكاجف كمنتجات الدكاجف الحالؿ كتسجيميا كتنظيميا في  (ج
 .دفعات كتخزينيا في منطقة مميزة ببنيا حالؿ كمنفصمة عف المنتجات غير الحالؿ

يجب عمى الشركة صاحبة العمل أف تحتفع بسجل مناسب لكافة الدكاجف كمنتجات الدكاجف الحالؿ  ( د
 .كتقديـ ىذه السجالت لجية إصدار شيادات الحالؿ بصكرة أسبكعية

يجب إعداد تقرير إنتاجي كتكقيعو مف رجاؿ الذبح الحالؿ في نياية كل يـك ذبح كيجب تكفير ىذه  (ىػ
 .التقارير لمشرفي جية إصدار الشيادات عند زياراتيـ المنتظمة لمتفتيش

تصدر جية إصدار شيادات الحالؿ شيادة حالؿ خالؿ أربع كعشريف ساعة مف استالـ أؼ طمب  (ك
 .بيذا الخصكص
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 مثال يوضح الطريقة المناسبة لمذبح الحالل لمدواجن: (3)شكل 

 

 :األغذية الحالل المصنعة- 11

يجب عمى الشركات التي ترغب في إصدار شيادات حالؿ لمنتجاتيا ملا نمكذج طمب شيادة حالؿ 
 .(ممحق أ)

بمجرد استالـ جية إصدار شيادات الحالؿ لمطمب يتـ تحكيمو إلى الفريق التقني لمحالؿ الذؼ يقـك 
يضاحات . بدراسة كتحديد طبيعة المككنات عف طريق اختبارات مختبريو معتمدة كيتـ طمب معمكمات كا 
كيتـ تتبع المككنات ذات األصل الحيكاني . إضافية مف الشركة مقدمة الطمب، متى دعت الضركرة إلى ذلؾ

ذا ثارت أؼ مسائل أخرػ، فيجب مراجعة ىذه . كصكال إلى المكرديف لمتبكد مف ككنيا حالال أك غير حالؿ كا 
 .المسائل مع المستشار الديني

كبف تتمكث )إذا لـ يمكف اعتبار بعض المككنات حالال بكاسطة جية معتمدة إلصدار شيادات الحالؿ 
، فيجب أف ُيطمب مف الشركة إعادة تشكيل منتجيا كمنشبتيا لتحقيق معايير الحالؿ لدػ (مثال بمصادر حراـ

 .جية إصدار شيادات الحالؿ

كيجب تقييـ . إذا اعتبر أف المنتجات مناسبة إلصدار الشيادة، فيجب إجراا تفتيش عمى منشبة اإلنتاج
ذا كاف ىناؾ أؼ إجراا يحتاج .  منياؽالبيئة كاإلجرااات الداخمية المتبعة لتصنيع المنتجات الحالؿ كالتحق كا 

كفي األماكف التي يجب القياـ . إلى التعديل، يتـ إخطار الشركة بذلؾ كاالتفاؽ عمى إطار زمني لتنفيذ ذلؾ

 عضهخ انشقجخ

 انششاٌٍه انسجبتٍخ

 انجهذ أوسدح انشقجخ

 انقصجخ انهىائٍخ

 ءانمشي
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 .بتعديالت فييا، يجب القياـ بزيارة متابعة لمتبكد مف تطبيق التعديالت المكصى بيا

إذا تـ اعتماد جميع الشركط مف جية معتمدة إلصدار شيادات الحالؿ، فيجب عمى الشركة إما أف تقـك 
كيتـ . بدكرة إنتاج تجريبية أك بالدكرة التجارية األكلى التي يجكز أف يحضرىا الشخص المفكض مف الجية

كيجب إصدار .  بشعار الحالؿ عمى العبكات– بعد إصدار شيادة ليا مف الجية –دمغ المنتجات الحالؿ 
كقد ترغب الشركات كذلؾ في الحصكؿ . شيادة لمشركة تبيف أنيا معتمدة مف الجية كمنتج لطعاـ معيف حالؿ

 .عمى شيادة حالؿ مف الجية لتصاحب شحناتيا

؛ كليذا رتشمل األغذية المصنعة تشكيمة كاسعة لمغاية حيث تتراكح ما بيف أنكاع المربى إلى فطائر البيرج
فإنو ليس مف الممكف إعداد دليل لمحالؿ ينطبق عمى كافة األغذية المصنعة حيث يتضمف كل نكع مف ىذه 

جرااات مختمفة مع ذلؾ، فإف ىنالؾ خطكات أساسية معينة في كافة العمميات كاإلجرااات . األغذية عمميات كا 
 .تشترؾ فييا كل األغذية المصنعة كتصبح نقاطا حرجة لمتحكـ فيما يتعمق بإصدار شيادة الحالؿ

 :وأىم مبادئ ىذا المستند ىي

o تحديد المخالفات المحتممة لنظاـ الحالؿ كذكر اإلجرااات الكقائية لمتحكـ فييا. 

o تحديد كافة نقاط التحكـ الحرجة لمحالؿ. 

o تبسيس إجرااات لمراقبة نقاط التحكـ الحرجة لمحالؿ. 

o تبسيس إجراا تصحيحي في حالة ارتكاب أية مخالفة. 

o تبسيس إجرااات لمتبكد مف أف نظاـ الحالؿ يعمل بشكل مناسب. 

o تبسيس نظاـ فعاؿ لحفع السجالت. 

 :لمحالؿ التاليةنقاط التحكـ الحرجة كلتسييل ما تقدـ، يجب أف تركز عممية إصدار شيادات الحالؿ عمى 
يجب أف يحصل المشرفكف المسممكف عمى قائمة مككنات كل منتج يتـ إصدار : المواد الخام الواردة .1

كيجب أيضا مراجعة ىذه القائمة لمتبكد مف أنيا مف مكرد معترؼ بو كمصدر . شيادة الحالؿ لو
كقد تبتي المككنات مف مصادر حالؿ أك غير حالؿ كيمكف التحقق مف مكردؼ المصدر مف . معتمد

 .أك كثائق النقل/خالؿ الفكاتير ك

إذا كاف المصنع ينتج منتجات حالؿ بشكل كامل فإف ىذا لف يصبح مف نقاط : تخزين المواد الخام .2
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مع ذلؾ، إذا كاف المصنع يعمل بطريقة الحالؿ بشكل جزئي، فيجب اإلصرار عمى . التحكـ الحرجة
كفي ىذه الحاالت يصبح ذلؾ مف نقاط التحكـ . الفصل المناسب لممككنات الحالؿ كمراجعة ذلؾ

 .الحرجة

كفي الحاالت التي يحدث فييا التنظيف . يجب أال يعتمد التنظيف عمى الكحكؿ:عوامل التنظيف .3
باالعتماد عمى الكحكؿ، فإنو سيصبح مف الضركرؼ إجراا دكرة ثانية مف التنظيف باستخداـ عامل 

 .تنظيف غير كحكلي

ففي أؼ مصنع ينتج الحالؿ بشكل جزئي، . الجكانب الميمة ىنا ىي كما تقدـ: المعدات واألواني .4
 .يجب أف يككف المنتج الحالؿ ىك أكؿ ما يتـ إنتاجو بعد تنظيف المعدات كاألكاني

يجب أف ال يتـ خمط المككنات . تعد الجكانب الميمة في ىذا السياؽ كما تقدـ: عممية ما قبل اإلنتاج .5
 .بحيث تختمط أؼ مككنات غير حالؿ ببؼ مككنات حالؿ

يجب أف تككف دكرة الحالؿ إما األكلى قبل تنظيف المعدات، أك في الحاالت التي : مرحمة اإلنتاج .6
يتقاطع خط إنتاج كيجب أال . يكجد فييا عدد مف سالسل اإلنتاج، يجب أف ُتخصص ليا دكرة مستقمة

 .المنتجات الحالؿ كخط إنتاج المنتجات غير الحالؿ معًا في أؼ نقطة مف دكرة اإلنتاج

 تعبئة المنتج الحالؿ كتخزينو بشكل منفصل؛ كيجب اتخاذ إجرااات كافية بيج: التعبئة والتخزين .7
 .لكيال تختمط المنتجات معًا في ىذه المرحمة

 قد تكافق الشركة الصانعة أك ال تكافق عمى كجكب تعريف المنتج :بطاقات التعريف بالمنتجات .8
كباستخداـ نمكذج . الحالؿ ببنو حالؿ، كقد يرجع ذلؾ إلى ظركؼ السكؽ كالقيكد كاالعتبارات التجارية

 .غير مذبوح بطرق ميكانيكية/ غير مصعوق /لحالالحالؿ الحالي يمكف استخداـ الشعار 

يجب عمى المدقق أف يكتب ممحكظة في تقرير التدقيق يبيف فييا رقـ : تعريف التشغيمة أو الدفعة .9
 .التشغيمة أك الدفعة لكي يمكف تتبع المنتج الحالؿ كالتعرؼ عميو بسيكلة في حالة االستفسار عنو

، فيجب اتخاذ اإلجراء التصحيحي الالزم لإلعالن أن 7-1في حالة مخالفة أي من النقاط السابقة من 
 .المنتج ليس حالال

 
 :مالحظات-12

الخمـر، والمشروبات الكحولية، والمشروب الكحولي، والمنتجات الثانوية، واإليثانولمن  (12-1)
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 .المحرمات

الخمر محرمة في اإلسالـ؛ كُتعرؼ الخمر ببنيا مشركب مسكر تـ صنعو كعصره كاستيالكو بغرض 
 .كاإلسالـ يحـر جميع المنتجات التي تحتكؼ عمى الخمر كالمنتجات الثانكية لمخمر. المتعة كالُسكر

أؼ منتج يحتكؼ عمى الخمر أك النبيذ أك الخمر اإلسباني أك النبيذ البرتغالي أك الشمبانيا أك البراندؼ أك 
الككنياؾ أك البرجندؼ أك الكيسكي أك البكربكف أك الجّف أك االسككتش أك الُرـّ أك البكردك أك المارتيني أك 

خمر الشعير أك الفيرمكث أك الفكدكا أك كككتيل البركنكس أك الميكر أك الميسكاؿ أك المارؾ أك المارسكينك أك 
الرـك أك الكحكؿ أك الراكيا أك الالجيو أك الجعة أك االستاكت أك البكرتر أك االسبيريتس أك السيؾ أك الكيرش 
أك الكيرشفاسر أك أية منتجات ثانكية ليذه األنكاع ضمف مككناتو غير مقبكؿ كمحـر شرعًاكلك بكميات ضئيمة 

 .جداً 

بحسب األئمة األربعة )ال يعتبر اإليثانكؿ حسب الشريعة اإلسالمية فقط مادة محرمة إنما يعتبر مادة نجسة
 (اإليثانكؿ الصناعي) سكاا كاف إستخراج الكحكؿ مف مشتقات البتركؿ (1)(أبك حنيقة كمالؾ كالشافعي كأحمد

أك استخراجو مف  (اإليثانكؿ الحيكؼ  )أك أثناا عممية تخمير الحبكب مثل الذرػ أك بقايا قصب السكر 
 .المشركبات الركحية

 
ال يجكز استخداـ اإليثانكؿ كمادة معقمة لخطكط اإلنتاج بعد الغسيل حتى لك تبخر اإليثانكؿ ك لـ يبق لو أثر 

 .عمى خطكط اإلنتاج ك ذلؾ أخذا بنجاسة اإليثانكؿ
 

ك ىنا يعفى عف  (التخمر الطبيعي  )أثناا تصنيع بعض المنتجات مثل العصائر قد ينتج اإليثانكؿ تمقائيا 
 .ىك أف ال يككف اليدؼ مف التصنيع ىك إنتاج اإليثانكؿ : اإليثانكؿ في المنتج المصنع بشرط

 
باستثناا اإليثانكؿ تعتبر حالؿ ك طاىرة .... الكحكليات األخرػ مثل البكتانكؿ، اإليزكبربانكؿ، الميتانكؿ

 .لككنيا ال تؤدؼ لإلسكار ك ذلؾ لعدـ إمكانية شربيا

 :السمك والمأكوالت البحرية (12-2)

                                                 
(

1
 وأمب انقىل ثعذو وجبستهب فهى سأي ثعض انعهمبء انمعبصشٌه واألمبو انشىكبوً (
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كطبقا لمشريعة اإلسالمية فال يمـز ذبح السمؾ . باستثناا حاالت قميمة، يعد السمؾ عمكما حالال كمقبكال
 .كالمبككالت البحرية

المكاد المضافة أثناا تصنيع منتجات األسماؾ يجب أف تككف حالؿ ك كذلؾ خطكط اإلنتاج يجب أف ال 
 .تستخدـ لتصنيع المنتجات المحرمة

 :منتجات األلبان (12-3)

 مقبكلة بشرط أال تحتكؼ عمى أؼ مككف – مثل المبف كالزبادؼ كالجبف كاآليس كريـ –منتجات األلباف 
غذائي قد يجعميا غير حالؿ، مثل الجيالتيف في الزبادؼ أك اآليس كريـ كالمنفحة في الجبف،بشرط أال تككف 

 . كفق اشتراطات الذبح اإلسالمي ةىذه المككنات مشتقة  مف حيكانات غير حالؿ أكغير مذبكح

 

الخمائر التي تضاؼ لمنتجات األلباف إلعطائيا الشكل ك القكاـ المناسب كذلؾ الطعـ ك  )كذلؾ البادئات 
 .يجب أف تككف حالال ك أف يتـ تربيتيا عمى بيئات مغذية ال تحكؼ أؼ مكاد محرمة (النكية المميزة 

 :األغذية المطيوة والمصنعة (12-4)

قد تحتكؼ األغذية المطيكة كالمصنعة عمى مككنات قد تككف مشتقة مف مصادر غير حالؿ، مثل الدىكف 
كيجب اعتماد مصادر الحالؿ لممككنات المستخدمة في . كالمسّمى كحشكة القشدة كمستحمبات الجيالتيف كغيرىا

األطعمة المطيكة أك التي تمت معالجتيا، كما يجب التبكد كذلؾ مف طيب ىذه األغذية ألف األغذية التي 
 .سيتـ استيالكيا يجب أف تككف حالال كطيبة

 :الزيوت والدىون  (12-5)

كيجب أال يتضمف . يجب أف تككف الدىكف مشتقة مف حيكانات حالؿ كأف تككف مذبكحة ذبحا حالال
استخالص كتصنيع الدىكف كالزيكت النباتية تمكثيا بدىكف أك مككنات أك مضافات أك مساعدات تصنيع غير 

 .(مثل زيت الكانكال)كال يجكز استخداـ زيكت مف كائنات محكرة كراثيا . حالؿ

 :المكونات والمضافات (12-6)
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جميع المككنات كالمضافات المستخدمة في إنتاج األغذية الحالؿ يجب أف تككف مف مصادر حالؿ شرعًا 
كيجب أف تككف خالية مف الكائنات المحكرة كراثيا، كيجب أف تككف صحية كأال يتـ تصنيعيا بكاسطة 

 ذلؾ، ال ُتقبل أية مادة تضر بالصحة عند استيالكيا، حتى كلك كانت مصنكعة مف ػكباإلضافة إؿ. الكحكؿ
 .(نتريت الصكديـك أك نترات الصكديكـ). منتجات حالؿ

 :األغذية والمشروبات المنتجة بالتقنية الحيوية (12-7)

كليذا السبب، فمف . تعّد المنتجات التي تحتكؼ عمى كائنات محكرة كراثيا مشبكىة كفقا لمشريعة اإلسالمية
 .يتـ اعتماد ىذه المنتجات

 

 

 

 :الكائنات الدقيقة والفطر (12-8)

تعد جميع الفطريات ك الكائنات الحية الدقيقة ك مشتقاتيا ك منتجاتيا مثل اإلنزيمات، المكاد الممكنة، المكاد 
ك حمض األسككربيؾ، األحماض األمينية كالفيتامينات حالال مع  (الستريؾ  )الحافظة مثل حمض الميمكف 

مراعاة أف تككف الفطريات ك البكتيريا قد تـ تربيتيا ك استنباتيا عمى بيئات مغذية خالية مف المكاد المحرمة 
 كبشرط أال تككف مضرة بالصحة.(...مثل مستخمص المحـ، بركتينات ذات أصل خنزيرؼ )

 :النظافة العامة وعدم إضرار المنتج بالصحة (12-10)

أكلى اإلسالـ أىمية بالغة لمنظافة العامة، كيشمل ذلؾ نظافة األماكف كاألدكات كالمالبس المستخدمة في 
. كاليدؼ مف ذلؾ تكفير غذاا  مف كصحي لالستيالؾ. تصنيع األغذية كالنظافة الشخصية لمف يعممكف بيا

يجب تصنيع المنتج كتعبئتو في ظركؼ نظيفة كأماكف مرخصة : كيجب تحقيق الشركط التالية بصكرة دائمة
 .صالحة لمتصنيع

 :حالةالمنتجالذييشبيالمنتجاتالحرام(12-11)



 الدليل اإلرشادي لصناعة وخدمات الحالل
 

 

23 

نكية الخنزير أك خمر غير ). ال ُيقبل أؼ منتج يشبو منتجا حراما، حتى لك احتكػ عمى مككنات حالؿ
 .(الخ... كحكلي أك الشمبانيا

 :المنتجات الدوائية (12-12)

يجب أف تككف الجرعات المصنعة مف المنتجات الدكائية خالية مف المصادر الحراـ، كيشمل ذلؾ 
كيجب أف تذكر بطاقة . المنتجات الدكائية التي تستخدـ بكصفة طبية كبدكنيا كالمخصصة الستخداـ المسمميف

كيجب أف تبحث شركات األدكية عف مككنات حالؿ . تعريف المنتج المككنات النشطة كغير النشطة ببكمميا
 .في منتجاتيا الدكائية كيجب أف تعتمدىا مف جية معتمدة إلصدار شيادات الحالؿ

 

 

منتجات العناية بالبشرة والمنتجات )مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية  (12-13)
 :(الصحية

مستحضرات التجميل كمنتجات العناية الشخصية ىي أؼ مادة أك مستحضر الغرض منو أف يتالمس مع 
أك مع  (البشرة كالشعر كاألظافر كالشفاه كاألعضاا التناسمية الخارجية)أعضاا الجسـ الخارجية العديدة 

كالكظيفة الكحيدة أك الرئيسة ليذه األشياا ىي تنظيف ىذه . األسناف كاألغشية المخاطية في تجكيف الفـ
أك حماية ىذه األعضاا كالحفاظ عمييا /أك تحسيف ركائح الجسـ ك/األعضاا أك تعطيرىا أك تغيير مظيرىا ك

كيجب حصكؿ ىذه المنتجات عمى شيادة ببنيا حالؿ مف جية معتمدة إلصدار شيادات . في حالة طيبة
 .كيجب عدـ السماح ببؼ مككنات حراـ في ىذه المنتجات أثناا التصنيع. الحالؿ

 :األعالف الحيوانية (12-14)

، كىك في الغالب عمف "بغذاا حالؿ طيب"أثناا حياتو  (أغناـ أك ماشية أك دكاجف)يجب تغذية كل حيكاف 
الدـ كمخمفات المجازر  ):كيجب أاليحتكؼ غذاؤه عمى مككنات مف مكاد محرمة أك نجسة مثل.نباتي

 (.ركالخنزؼ 
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 :فريق صياغة الدليل- 13

 .، جامعة صباح الماليزية، ماليزيامريـ عبد المطيف. ـ. أ
 .شحيمي مصطفى، نائب المدير، جامعة بكترا، ماليزيا. د
 .دائرة الشؤكف اإلسالمية،دبي،اإلمارات العربية المتحدةأستاذ جامعي،دمحم أحمد القريشي،. د
 .IIFAعبد القاىر قمر، مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي .د

. مفتي دمحم زبير بت، لجنة متابعة الحالؿ، المممكة المتحدة
 .أمير زيداف، النمسا. الشيخ د
 .SANHA نفالخي، ىيئة الحالؿ الكطنية لجنكب إفريقيا  سعيدمكالنا
. دة قادر غانـ، باحثة في الفقو كالتشريع كأصكلو،جامعة القدسغعا.أ

 .ASIDCOMحناف رزقي بيزيت، أسيدكـك لحماية المستيمؾ المسمـ 
. دمحم بف خميفة،فرنسا

. عبد الرحمف بكزيد، فرنسا

 :راجعو ودققو
 .فمسطيف المحتمة/جامعة القدس / حساـ الديف عفانة،أستاذ الفقو كاألصكؿ . د.أ
 .الككيت-أيمف دمحم العمر،باحث شرعي في إدارة اإلفتاا، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية. د
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 :المراجع- 14

 FIANZ" اتحاد المنظمات اإلسالمية في نيكزيمندة"معيار الحالؿ  -

 AFIC" االتحاد االسترالي لممجالس اإلسالمية"معيار الحالؿ  -

 2172/2003لممكاصفات كالمقاييس كالجكدة الييئة السعكدية معيار  -

 993/1998 الخميجي ىيئة التقييس لدكؿ مجمس التعاكف معيار  -

 1500:2009المعيار الماليزؼ إـ إس  -

 CAC/GL 24-1997المعيار  -

 HAS 23103نظاـ ضماف الحالؿ اإلندكنيسي  -

 24:2007معيار بركناؼ دار السالـ بي بي دؼ  -

 ، أسيدككـ، 2013 – 2008دراسات جمعية حماية المستيمؾ المسمـ،  -

 "متطمبات تطكير نظاـ إدارة األغذية الحالؿ"، 2004مريـ عبد المطيف،  -

 : نموذج الحاللرلممؤتمر إلقراالمجمس االستشاري 

 SFDAزىير مال، الييئة العامة لمغذاا كالدكاا السعكدية . د: المممكة العربية السعكدية .1

 IIFAعبد القاىر قمر، مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي . د: المممكة العربية السعكدية .2

 خالد دمحم شريف دمحم العكضي، بمدية دبي، رقابة األغذية : دكلة اإلمارات العربية المتحدة .3

 GIMDESحسيف كامي بايكككزر، . د: تركيا .4

 ذك الكفل مات ىاشـ، جامعة بكترا : ماليزيا .5

 IHIA دارىيـ دالي ىاشـ، تكامل الحالؿ الدكلي: ماليزيا .6

 شريف الديف دمحم شعراني، جامعة صباح الماليزية . ـ.أ: ماليزيا .7

 رقابة الحالؿمحمكد ططرؼ، : ألمانيا .8

 ASIDCOMف رزكقي بيزيت، أسيدكـك لحماية المستيمؾ المسمـ احف: فرنسا .9
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دمحم منير شكدرؼ، المجمس اإلسالمي األمريكي لمغذاا . د: الكاليات المتحدة األمريكية .10
 IFANCAكالتغذية 

 FIANZالنيكزيمنديةتحاد الجمعيات اإلسالمية اأنكر غني، . د: نيكزيمندا .11

 SANHAمكالنا نافالخي، ىيئة الحالؿ الكطنية لجنكب إفريقيا : جنكب أفريقيا .12

 عائدة قادر غانـ، جامعة القدس: فمسطيف .13

 أحمد الحجي الكردؼ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية. د: الككيت .14

 KISRىاني منصكر المزيدؼ، معيد الككيت لألبحاث العممية، . د: الككيت .15

 
 (1)يهذك سلى 

 
التي تقع ضمف دائرة الرقابة مستحضرات التجميل كمكاد العناية بالبشرةالغذاا كالدكاا كمصادر 
 (ككنيا محرمة أك نجسة أك مشبكىة)الشرعية
 
 :ما كاف مف أصل بشرؼ - 1
 حّرـ اإلنساف لكرامتو؛ فيحـر استخداـ أّؼ جزا مف اإلنساف مف أعضاا جسمو أك منيو، (1-1

البكؿ، أك الدـ، أك :أك أّيًا مف السكائل، أك الفضالت الخارجة منو،مثل-.تكريماً -أك بكيضاتو
 .المشيمة، أك القيا، أك القيح

 
 :ما كاف مف أصل حيكاني- 2

 :أال تككف منالحيكانات غير الحالؿ أك المحرمة أك النجسة كفق الشريعة اإلسالمية كىي(2-1

الخنازير ببنكاعيا بما فييا البرّؼ،كيحـر استخداـ أّؼ مف أجزائيا؛ لحميا، كعظميا، كجمدىا، (2-2
 .كشعرىا،ككل ما يستخمص منيا

كل الحيكانات المفترسة مف ذكات األنياب،كاألسكد،كالذئاب،كالدببة، كالفيكد،  (2-3
 .كما تحـر الفيمة، كالقركد.كالثعالب،كالضباع،كابف  كػ،كالقطط،كالكالب

 .النسكر، كالصقكر، كالشاىيف،كالعقاب،كالبكـ:كل الطيكر الجارحة مف ذكات المخمب مثل (2-4
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 .الحمير األىمية كالبغاؿ(2-5

،لخبث مطعمو الذؼ يسرؼ في لحمو؛ مثل (1)كل حيكاف أك طير يبكل الجيف أك النجاسة(2-6
 .(يتغذػ عمى الجيف)،كالغراب (يتغذػ عمى الدـ)الخفاش

 .مثل التماسيح،كالضفادع، كأشباىيا(:التي ال تالـز الماا)الحيكانات البرمائية(2-7

 .النمل، كالنحل، كاليدىد،كالخّطاؼ،كالصرد:الحيكانات التي نيى الشرع عف قتميا كىي (2-8

 .الغراب،كالحدأة، كالعقرب،كالفبرة،كالكمب: الحيكانات التي أمر الشرع بقتميا كىي(2-9

الصراصير، الذباب،الخنافس، :محرمة الستخباثيا مثل( كبيكضيا كيرقاناتيا)كل الحشرات (2-10
 .....الكزغ،القمل،البراغيث، كالديداف، كالعناكب

ما تسـ كال :ككل ذؼ سـّ يقتل،كالسكاـّ ( الثعابيف)كىي الحّيات:اليكاـّ (2-11
، (القنفذ،كالفبر، كاليربكع،كالحشرات)ما ال يقتل كال يسـّ :،كالقكاـّ (العقرب،كالزنبكر،كالدبكر)تقتل

 .كيتبعيا القكاقع، كالسحالي، كما شابييا

 .الساّمة،كالمضرة بالصحة( التي تالـز الماا)كل الحيكانات المائية(2-12

 (:حيث تعتبر ميتة لألسباب اآلتية)كل الحيكانات البرّية الميتة(2-13
 (.نافقة)أف تمكت بسبب مرض أك بدكف سبب كحدىا [2-13-1]
بحسب (أف تفقد شرطًا مف شركط الذبحاإلسالمي)أف ال تذبحكفقًا لقكاعد الشريعة األسالمية [2-13-2]

 (.ضكابط كشركط الذبح اإلسالمي)(2)ما كرد في الممحق
 .أف تككف مف الحيكانات المحرمة،حتى لك ذبحت كفق الشريعة اإلسالمية[2-13-3]
 :يدخل ضمف الميتة ما يمي[2-13-4]

 (التي ضربت عمى رأسيا)المكقكذة .1
 (التي كقعت مف مرتفع،أك في حفرة)المتردية.2
 (التي ضربت بقركف حيكاف  خر،أك بالعراؾ معو)النطيحة.3
ـّ افتراسو بحيكاف مفترس أك طير جارح .4  .(يستثنى الحيكانالذؼ اصطيدبضكابطو كشركطو)ما ت

                                                 

 لألضرار حتاج لالنتباه والتدقيق نظراوغيرىا، حيث ت مخمفات المجازر من دماء وميتة التي تعمف بالنجاساتمنتمحق بيا الحيوانات و(1)
 .سببيا لممستيمكينقد تالتي 
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 .ما ذبح لغير  ،ككذلؾ ما ذبح عمى اسـ غير  . 5
 .ما لـ يذكر اسـ   عميو عند الذبح. 6
 .يعتبر حرامًا كل جزا أخذ مف الميتة، ككل عضك أخذ مف حيكاف برِّؼ حي.7

 :ما حكـ بحرمتو أك نجاستيكيرجع في أصمو لمحيكانات المحرمة(2-14
 .الدمكجميع مشتقاتو حراـ حرمة عينية[2-14-1]
القيا، (األركاث)األبكاؿ،البراز:كل السكائل التي تخرج مف فكىات الحيكانات غير الحالؿ[2-14-2]

 .الصديد،ىي غير حالؿ
 .الحميب كمشتقات األلباف المبخكذة مف حيكانات غير حالؿ،ىي غير حالؿ[2-14-3]
 .البيض كمنتجاتو المبخكذة مف حيكانات غير حالؿ ىي غير حالؿ[2-14-4]
المضافات الغذائية، المنتجة مف حيكانات غير حالؿ،أك نجسة أك غير مذبكحة كفق [2-14-5]

 .الشريعة اإلسالمية تعتبر غير حالؿ
 
 :ما كاف مف أصل نباتي يحـر منو-3

ـ.ما كاف ساماً (3-1  .مثل بعض األزىار كالثمار،إال إذا فصل السُّ

 .،مثل الخمكر(ما غيب العقل دكف الحكاس،مع نشكة كطرب)ما كاف مسكراً (3-2

 (.المارجكانا)مثاللحشيشة(ما غيب العقل دكف الحكاس دكف نشكة أك طرب-)مفسداً -ما كاف مخدراً (3-3

 .مثل األفيكف كالسيكراف(ما غيب العقل كالحكاس معاً )ما كاف مرّقدًا أك مفترًا  (3-4

خالطو ماىك نجس مثل أف يضاؼ لمنبات أّؼ منالمحرمات الحيكانية أك )ما كاف نجسًا أك متنجساً  (3-5
 .في أثناا تصنيعيا(أّؼ مف منتجاتيا

 .النباتات التي تمكثتبإشعاعات نككية،لما لذلؾ مف أضرار عمى الصحة(3-6

 .ما كاف ضارًا ألؼ سبب لـ يذكر (3-7

، أك المستخمصة عف طريقو ىي (المادة المسكرة)جميع المنتجات المحتكية عمى الكحكؿ اإلثيمي (3-8
 .غير حالؿ

 .ذا تسببت بالضررغير حالإل( ضار)المنتجات المحتكية عمى الكحكؿ المثيمي (3-9

يككف ( الكحكؿ المحـر)أك ( مثل الجيالتيف الخنزيرؼ )إذا استخمص أك أضيفممنبات مادة محرمة  (3-10
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 .غير حالؿ

 .المضافات المنتجة منمكاد محرمة أك نجسة ىي غير حالؿ (3-11

 .النباتات المعدلة كراثيًا مف أصكؿ محرمة ىي غير حالؿ(3-12

 .ال تسقى النباتات المبككلة بالمياه العادمة أك النجسة قبل معالجتيا لما تسببو مف أضرار(3-13
 
 :ما كاف يرجع في أصمو لغير ذلؾ- 4

 .كل مادة تسبب الضرر، لإلنساف تعتبر محرمة (4-1

 .كل مادة أضيف إلييا مادة نجسة أك محرمة مما ذكر في البنكد أعاله تعدُّ محرمة (4-2

 .كل مادة ممكثة باشعاعات نككية تعتبر محرمةإذا سببت الضرر (4-3

 .المكاد التي تنتج بكاسطةنانك تكنكلكجييجب التبكد مف أنيا ال تسبب ضررًابالصحة (4-4
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

أدكبو انزثبئخ ٔششٔط دهٓب (2)يهذك  

رعشٚف انزكبح انششعٛخ 

 االخزٛبسٚخ ٔدكًٓب

انزكبح 

انزثخ : نغخ

ٔانُذش 

ٔأصهّ 

إرًبو 

انشٙء أ٘ 

رًبو 

 صْٕلّ

انزكبح 

ًا  : اصصطدب

رثخ 

انذٕٛاٌ 

انجش٘ 

انًأكٕل 

ثمصع 

دهمٕيّ 

ٔيشٚئّ 

ٔٔدجّٛ أٔ 

انُذش فٙ 

انهجّخ 

(اإلثم)  

 دكمهب

الصيخ ٔال ٚذم 

شٙء يٍ انذٕٛاٌ 

انجش٘ انًأكٕل 

انًمذٔس عهّٛ 

غٛش )ثغٛش ركبح 

انًزكٗ ٚكٌٕ 

(يٛزخ  

ٔلع 

اإلجًبع 

عهٗ دشيخ 

أكم انًٛزخ 

إال 

 نهًضصش

 ضٕاثظ يٍ رذم نُب رثٛذزّ يٍ أْم انكزبة

أال ٚكٌٕ يب رثذّ يًب دشيّ هللا عهُٛب ثعُّٛ كبنخُضٚش ٔانذو أٔ يًب دشيّ 

 ثٕصفّ كبنًٛزخ إرا كبَٕا ٚغزذهٌٕ رنك فط ٚجبح نُب أكهّ ثزكبرٓى

إرا أصْك انكزبثٙ سٔح انذٕٛاٌ ثصشٚمخ غٛش : ُٔٚجُٙ عهّٛ

ألٌ هللا دشيّ ٚكٌٕ يذشيبًا ششعٛخ كبنخُك ٔانضشة ٔغٛشِ 

دشيذ عهٛكى انًٛزخ ٔانذو ٔنذى :"عهُٛب ثبنُص، لبل رعبنٗ

انخُضٚش ٔيب أّْم نغٛش هللا ثّ ٔانًُخُمخ ٔانًٕلٕرح ٔانًزشدٚخ 

3:انًبئذح" ٔانُصٛذخ ٔيب أكم انغجع إال يب ركٛزى  

أال ٚغٛت انكزبثٙ دبل رثذٓب عُب ثم ال ثذّ يٍ دضٕس يغهى عبسف 

(ثذغت انًبنكٛخ)ثبنزكبح انششعٛخ خشٛخ أٌ ٚكٌٕ انكزبثٙ لزهٓب   

يب رثذّ أْم انكزبة عهٗ اعى غٛش هللا كبنًغٛخ، 

 انًشجخ فّٛ يٍ ألٕال انعهًبء انزذشٚى

 ضٕاثظ ٔششٔط انزثخ انششعٙ

 ششائظ انًزثٕح

ًا  ٚزذمك فٛٓب إَٓبس انذؤلذ انزثخ دٛبح يغزمشح أٌ ٚكٌٕ دٛب  

 صْٕق سٔدّ ثًذض انزثخ

 ششائظ انزاثخ

ثبنغ، عبلم، يغهى أٔ كزبثٙ : أْهٛخ انزاثخ

(ثششٔط)  

أٌ ٚزكش اعى هللا عهٗ انزثٛذخ عُذ 

:انزثخ ٔٚشزشط انزغًٛخ  

 .عهٗ انذٕٛاٌ ثعُّٛ*

 .عُذ انزثخ*

 .يٍ غٛش فبصم*

 .يٍ انزاثخ َفغّ*

 أٌ ُٕٚ٘ انززكٛخ

 أٌ ٚمصع يٍ يمذو انعُك

 أٌ ٚمصع انذهمٕو ٔانًش٘ء ٔانٕدجٍٛ

أال ٚزًبدٖ انزاثخ فٛمصع سأط انزثٛذخ أٔ ٚكغش سلجزٓب أثُبء انزثخ : انُٓٙ عٍ َخع انزثٛذخ  

 أال ٚشفع ٚذِ لجم رًبو انززكٛخ

 أال ّٚٓم ثبنزثخ نغٛش هللا

ْٔزِ 

ششٔط 

شجّ 

يزعزسح 

فٙ انزثخ 

اٜنٙ 

 نهصٕٛس

 ششائظ  أنخ انزثخ
 أٌ ركٌٕ يذذدح رمصع ثذذْب ال ثثمهٓب

 أال ركٌٕ عُبًا ٔال  فشاًا 

انصذٛذٍٛ" يب أَٓش انذو ٔركش اعى هللا عهّٛ فكم : " لبل سعٕل هللا صهّٗ هللا عهّٛ ٔعهّى  
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 (3)الممحق 

 

 نظام الضمان في جية إصدار شيادات الحالل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 الييكل اإلداري لعمميات الحالل في جية إصدار شيادات الحالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نجُخ انذطل فٙ جٓخ إصذاس 

 شٓبداد انذطل

 

(HALCOM) 

 انشئٛظ

 انمجهس انذٌىً

 انشئٛظ انزُفٛز٘/انشئٛظ
فً جهخ إصذاس شهبداد 

 انذالل

 انشئٛظ

 انخجشاء انتقىٍىن

 جهخ إصذاس شهبداد انذالل

 نجىخ االتصبل

 جهخ إصذاس شهبداد انذالل

 انمذٌش انتىفٍزي

 مذقق انذالل

 (1انمىطقخ )

 مذقق انذالل

 (2انمىطقخ )

 

 مذقق انذالل

 (3انمىطقخ )

 

 مذقق انذالل

 (4انمىطقخ )

 

 

 .مصبوع رثخ انهذىو ومصبوع تعجئخ انهذىو ومىشآد األغزٌخ انمصىعخ
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 4الممحق 

 

 نظام التدقيق واالعتماد في جية إصدار شيادات الحالل
 
 

       
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

رشعم شٓبدح انذطل 

أٔ /إنٗ غشفخ رجبسح ٔ

عفبسح انذٔنخ 

 .انًغزٕسدح

رصهت ششكبد رصذٚش 

انهذٕو يٍ انجٓخ 

شٓبداد انذطل سإصذا

عهٗ أعبط إصذاس 

 .شٓبدح نكم شذُخ

ٚفذص انًمش انشئٛظ 

نجٓخ إصذاس شٓبداد 

انذطل رفبصٛم طهجبد 

إصذاس شٓبداد انذطل 

 .ٔٚصذس انشٓبداد

ٚزى انزصذٚك عهٗ شٓبدح 

انذطل انزٙ أصذسرٓب انجٓخ 

 (انذكٕيخ)ثزصشٚخ خجٛش 

ٔرشعم يشح أخشٖ إنٗ ششكخ 

 .انهذٕو انزٙ رمذيذ ثبنصهت

 

 

 

 

انزثخ ثٕاعصخ يغهًٍٛ يزخصصٍٛ ٔيعزًذٍٚ فٙ 

 يزاثخ يعزًذح يٍ جٓخ إصذاس شٓبداد انذطل

ٚزى إجشاء رذلٛك عشٕائٙ يغزًش كم 

أعجٕعٍٛ عهٗ األلم ثٕاعصخ يذلمٙ 

انًُصمخ انزبثعٍٛ نجٓخ إصذاس شٓبداد 

ٔٚزى رمذٚى رمبسٚش كم أعجٕعٍٛ عٍ . انذطل

كم يصُع نهذٕو إنٗ انًمش انشئٛظ نجٓخ 

 .إصذاس شٓبداد انذطل

 

رذزفظ ششكبد انهذٕو ثزمشٚش إَزبج ٕٚيٙ ٚزى 

 .اعزًبدِ يٍ يششفٙ جٓخ إصذاس شٓبداد انذطل

 

ٚغزمجم انًمش انشئٛظ نجٓخ إصذاس شٓبداد انذطل 

رمبسٚش يٍ ششكبد انهذٕو ٔانًششفٍٛ ٔٚمٕو 

 .ثًشاجعزٓب ٔانزذمك يُٓب



 الدليل اإلرشادي لصناعة وخدمات الحالل
 

 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


