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 إعداد
 اللجنة الفنية الوطنية لقطاع المواصفات الغذائية والزراعية

هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية تم توزيعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها 
الرجوع إليها كمواصفة قياسية إال بعد اعتمادها من مجلس إدارة  عرضة للتغيير والتبديل، وال يجوز

  الهيئة.
  
  تقديم



  

هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس هي الهيئة المسئولة عن انشطة التقييس بالدولة ومن مهامها إعداد 
 . المواصفات القياسية او اللوائح الفنية االماراتية بواسطة لجان فنية متخصصة

وقد قامت الهيئة ضمن برنامج عمل اللجان الفنية: اللجنة الفنية لمواصفات قطاع مواصفات المنتجات 
" اشتراطات ذبح الحيوان   GSO 993الغذائية والزراعية؛ بتحديث المواصفة القياسية الخليجية رقم 

 طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية " باللغة (العربية واإلنجليزية).  

هذه المواصفة كالئحة فنية لدولة االمارات العربية المتحدة وذلك في اجتماع مجلس إدارة وقد اعتمدت 
  .م     هـ ، الموافق ../../     الهيئة رقم ( ..) ، الذي عقد بتاريخ ../.../ 

 .محلها َوتحل (993 / 2015) الفنية الخليجية رقم الالئحة أن تلغي على
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 تذكية الحيوان طبقاً لألحكام اإلسالميةمتطلبات 
  المجال .1

وتشمل الطيور طبقاً مباحة األكل متطلبات تذكية الحيوانات ب اإلماراتية تختص هذه المواصفة القياسية
 .اإلسالمية الحالل في الشريعة ألحكام

  

  . المراجع التكميلية2
1.2  GSO 9 .بطاقات المواد الغذائية المعبأة : 
2.22055-1   GSO الجزء األول: االشتراطات العامة لألغذية الحالل -: المنتجات الحالل.  

GSO 2055-2  3.2 :اشتراطات لجهات اصدار شهادات الحالل. الثانيالجزء  -الحالل المنتجات : 
4.2 GSO 2055-3 اعتماد جهات اصدار  سلطاتالجزء الثالث: اشتراطات ل -: المنتجات الحالل

  شهادات الحالل.
5.2 GSO 1694  :الغذاء لصحة العامة القواعد          . 
6.2  GSO 21: .الشروط الصحية في مصانع األغذية والعاملين بها 

  
  

  . المصطلحات والتعاريف3
 ألغراض هذه المواصفة القياسية تستخدم المصطلحات والتعاريف الواردة ادناه:

  االسالمية الحالل في الشريعة حكامأ  1.3
المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية للنبي محمد (صلى هللا واألحكام التي شرعها هللا للمسلمين 

 عليه وسلم).
  األغذية الحالل 2.3

األغذية والمشروبات التي يتم تناولها عن طريق األكل أو الشرب أو الحقن أو االستنشاق والمسموح 
والتي تستوفي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية االسالمية لمتطلبات الحالل بها وفقاً 

 .)2.2المذكورة بالبند (
  اإلسالمية الحالل في الشريعة التذكية وفقاً ألحكام  3.3

غير المقدور عليه، بآلة مباحة،  مقدوٍر عليه، مباح أكله، بذبح أو نحر أو عقر ،إنهار المسلم دم حيوان
 وحده، وتتم بإحدى الطرق التالية ال غير: مقروناً بنية القصد 

 الذبح  1.3.3
 .القصبة الهوائية (الحلقوم) والمريء والشرايين السباتية واألوردة الودجيةقطع  

 النحر  2.3.3
الطعن في اللبة وهي (الوهدة) الحفرة التي في اسفل العنق، وهي الطريقة المفضلة في تذكية اإلبل،  

 وتجوز في البقر.
    )1العقر 3.3.3

جرح الحيوان غير المقدور عليه في اي جزء من بدنه سواًء الوحشي المباح صيده والمتوحش من 
 الحيوانات المستأنسة فإن ادركه الصائد حياً وجب ذبحه او نحره.

  

  الميتة   4.3
 الحيوان الذي فارقته الروح من غير تذكية شرعية ويعتبر في حكم الميتة ما قطع من  البهيمة قبل

 ذبحها ويستثنى من الميتة ميتة البحر والجراد.
  المنخنقة   5.3

 .الحيوان الذي مات خنقاً بفعله او بفعل غيره
 الموقوذة   6.3
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 الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا او غير ذلك مما يقتل بثقله.
  المتردية   7.3

 .حوهاالحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عال او وقوعه في حفرة ون
  النطيحة   8.3

 الحيوان الذي مات بسبب النطح.
 ما أكل السبع   9.3

 الحيوان الذي افترسه سبع او طير جارح من غير المعلمة المرسلة على الصيد ومات قبل أن يذكى. 
  ما أهل به لغير هللا  10.3

هللا اسم غيره أو قصد الحيوان الذي ذكر عند تذكيته أسم غير اسم هللا تبارك وتعالى أو ذكر مع اسم 
 به التقرب لغير هللا وإن ذكر عليه اسمه تعالى.

 الحيوان  11.3
 جميع الحيوانات المباح أكلها وفقاً لألحكام اإلسالمية وتشمل الطيور.

 التدويخ أو فقدان الوعي أو االغماء 12.3
تقليل االحساس باأللم، عملية مقصودة ينجم عنها تدويخ أو فقدان الوعي أو االغماء للحيوانات، بهدف 

 ضرر دائم يلحق بجسم الحيوان.ب التسبب بحيث ال تؤدي الى الموت الفوري أو
 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدور عليها.ال يستخدم العقر اال في ظروف محددة جداً كاستخدامه في الصيد للحيوانات غير  )1
 المغطس المائي المكهرب  13.3

من خالل تمرير رؤوسها على مغطس  تحكم بهللتدويخ باستخدام التيار الكهربائي الم طيورتعريض ال
(عادةً ما يتسع لعدد من الطيور في وقت واحد) بعد تعليقها  موصول بالكهرباء(حوض/ حمام) مائي 

على خط االنتاج من سيقانها بحيث يتم ضبط معايير شدة التيار الكهربائي والفولتية والتردد والمدة 
  ). 2-الزمنية (حسب ما هو محدد في الجدول 

  شهادة الحالل  14.3
المحددة بها مطابقة لمتطلبات الحالل اإلسالمية مثل: وثيقة تصادق بأن المنتج أو الخدمة أو األنظمة 

شهادات التذكية الحالل وشهادات المنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنفة "حالل" وشهادات 
مكونات المنتجات األولية والمواد المضافة والمكونات التي يدخل في تركيبها مشتقات اللحوم 

  دهون والزيوت الحيوانية ومشتقاتها.وخالصاتها والمنفحة والجيالتين وال
  جهات اصدار شهادات الحالل  15.3

 .الجهات المعتمدة من قبل سلطات اعتماد جهات اصدار شهادات الحالل إلصدار شهادات الحالل
 سلطات اعتماد جهات اصدار شهادات الحالل 16.3

 الجهات الرسمية المخولة بإعتماد جهات اصدار شهادات الحالل.
  األعالف الحالل 17.3

أي مادة أو مواد متعددة ذات منشأ نباتي أو حيواني حالل (بحالتها الطبيعية الخام أو كمنتجات مصنّعة 
أو نصف مصنّعة) تستخدم لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء بصورة مباشرة، وتشمل مسحوق االسماك 

المعالجة كلياً أو جزئياً أو غير وحليب الفرز والشرش المجفف وزيت كبد الحوت والمواد المضافة و
  المعالجة والتي تستخدم كأعالف أو مركزات ومكمالت علفية لتغذية الحيوان.

 الجالَّلة: 18.3
  .أو المخلفات او األعالف غير الحالل التي تأكل القاذورات
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  اإلسالمية الحالل في الشريعة وفقاً ألحكام متطلبات التذكية    . 4
  : المتطلبات الخاصة بالحيوان المراد تذكيته    1.4

يجب اال يكون الحيوان مما حرم على المسلم أكل لحمه حسب ما هو محدد في المواصفة القياسية  1.1.4
 ).2.2الخليجية المذكورة بالبند (

بحالة انها يجب ان يتم فحص الحيوانات قبل التذكية وبعدها من قبل طبيب بيطري للتأكد من  2.1.4
  من االمراض ومما يغير اللحم تغييراً يضر بآكله. وخالية صحية مناسبة

وأن ال تؤدي إجراءات  ،يجب أن تكون الحيوانات قبل التذكية على قيد الحياة وبها حياة مستقرة 3.1.4
  تذكيتها الى تعذيبها، وان يكون زهوق الروح بمحض التذكية.

، وال تحل باألعالف المنتجة من مصادر حالل تهاغذيت متت قد الحيوانات تكون يجب أن  4.1.4
 .الجالَّلةالحيوانات 

 وضع برنامج لتحديد اولويات دخولان تكون الحيوانات غير منهكة او متعبة بحيث يتم  5.1.4
في حالة الدجاج  بناًء على المسافات التي قطعتها اثناء الطريق للوصول، للمسلخ الحيوانات

المستغرق لنقله بواسطة الشاحنات من المزرعة لمكان الذبح على ثالث يجب اال يزيد الوقت 
القادمة من مزارع تبعد أكثر من و طيور بشكل عاموقت راحة مناسب لل ساعات كما يجب منح

  . عن مكان الذبحكم  80
  المتطلبات الخاصة بالمذكي:    2.4

ً للشروط  1.2.4 ً عاقالً مميزاً وعارفا المتصلة  والمتطلبات الفنية الشرعيةان يكون المذكي مسلما
  بالتذكية.

في المواضيع الصحية والنظافة  وذلك تؤهله للقيام بعملهأن يحصل المذكي على شهادة كفاءة  2.2.4
ً لمتطلبات الحالل في الشريعة اإلسالميةالتذكية قواعد وسالمة األغذية و من الجهات ، طبقا

  ة عند الطلب.وان تبرز هذه الشهاد لدى الهيئة مقبولةال
  المتطلبات  الخاصة بأدوات التذكية :    3.4

مخصصة والمواد المساعدة  المعداتاألجهزة وو )االنتاجخطوط ( التذكيةخطوط أن تكون  1.3.4
نظيفة  ، وان تكونفقط طبقاً لمتطلبات الحالل في الشريعة اإلسالمية الحيوانات لغرض تذكية

  وغير ملوثة بأي مواد غير حالل، واال تكون مصنوعة من مادة غير حالل أو تحتوي عليها. 
او ضغطها وأن ال  وزنهاأن تكون األدوات المستخدمة للتذكية حادة تقطع وتفري بحدها ال ب 2.3.4

  المقاوم للصدأ). المعدنتكون مصنوعة من العظم أو الظفر أو االسنان (يفضل 
  وكافة اسطح التالمس مع الذبائح نتاجاإلخطوط ودوات واألجهزة األ ن يتم تنظيفيجب ا 3.3.4

المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة بالبند  بإستمرار وبما يتوافق مع
)6.2.(  

التي تتالمس مع األغذية الحالل  او خطوط اإلنتاج او االجهزة المعداتعند تنظيف او صيانة  4.3.4
ال يسمح باستخدام اي زيوت او شحوم او سوائل تنظيف تحتوي على مكونات او مواد غير 

  حالل أو غير مناسبة لالستخدام مع األغذية.
  المتطلبات الخاصة بطريقة التذكية:    4.4

المنخنقة  الميتة وال فال تحل الحيوان حسب متطلبات الحالل في الشريعة اإلسالمية تم تذكيةتان  1.4.4
  أهل به لغير هللا. وال ما وال الموقوذة وال المتردية وال النطيحة وال ما أكل السبع

وهي ذكر اسم هللا تعالى (بسم هللا) نصاً وان ال يذكر اي  كل حيوان، عند تذكيةالتلفظ بالبسملة  2.4.4
 ه).اسم من دون هللا تعالى (سواء ذكر مع اسم هللا، او دون
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للحيوانات  وبعد اسفل (تفاحة آدم) اسفل (تفاحة آدم) جهة الصدرالرقبة من من  القطعن يتم ا 3.4.4
  .وليس من احد جانبي الرقبة أو الظهرذات الرقبة الطويلة، 

 والشرايين السباتية والقصبة الهوائية (الحلقوم) والمريء  يجب ان يؤدي فعل القطع الى قطع  4.4.4
  ، وال يجوز قطع النخاع الشوكي للحيوان (النخع).ةاألوردة الودجي

او قطع اي جزٍء من الحيوان  اثناء التذكية، ن ال يتم قطع رقبة الحيوان بشكل كامل او كسرهاا 5.4.4
  . عمليات تجهيز الذبائح حتى ينتهي نزف الدم والتأكد من زهوق روح الحيوانالبدء باو 

يصل  اال( س° 58 -51بدرجة حرارة تتراوح بين  الدافئالساخن او في حالة استخدام الماء  6.4.4
  يجب ان ال ينقع اللحم فيه لمدةٍ طويلة لتجنب النجاسة.جهيز الذبائح لدرجة الغليان) لت

  يستحب مراعاة اآلداب العامة التالية عند التذكية :     6.4.4
  . بسملة(هللا اكبر) عند التذكية وبعد ال التلفظ بقولتوجيه الذبيحة الى القبلة و  1.6.4.4
  التذكية باليد اليمنى مع اإلسراع في القطع.  2.6.4.4
 ان ال تحد آلة التذكية امام الحيوان المراد ذبحه.  3.6.4.4
من الرفق بالذبيحة اإلسراع في عملية الذبح أو النحر، وال يجوز  تعذيب الحيوان  كتكرار   4.6.4.4

 ية في كل االتجاهات.تحريك اداة التذك
 يستحب اال يذبح أو ينحر حيوان بمشهد حيوان آخر.  5.6.4.4
 إذا كانت الحيوانات قد قطعت مسافات طويلة فيسمح لها بالراحة قبل التذكية.  6.6.4.4
 يستحب نحر االبل قائمة معقولة يدها اليسرى .  7.6.4.4
واألوساخ والطين، أو أن يتم غسلها وتنظيفها قبل ان تكون الحيوانات نظيفة من القاذورات   8.6.4.4

  الذبح أو النحر، ويجب عزلها عن الحيوانات األخرى إذا كانت ما تزال مبلولة.
 :االغماء) للحيوانات /التدويخ( فقدان الوعيبمتطلبات خاصة      5.4

 ةالضرور يمكن ان تستخدم عندال تحبذ جميع اشكال فقدان الوعي للحيوانات بشكل عام، ولكن 
التيار الكهربائي المتحكم به  لتهدئة أو مقاومة العنف من جانب الحيوانات فيمكن إستخدام

يتم ضبطها بشكل غير بحيث ) ضمن شروط وظروف مقيدة 6.4البند ( في محدد حسب ما هو
  التالية : لمتطلباتمع االلتزام با ،قابل للتالعب به

او  هتعذيب او توقف القلب لديه أو الطرق الى موت الحيوانان ال يؤدي استخدام أي من هذه    1.5.4
ً  بقىيبحيث  ،يلحق بجسم الحيوان الذي دائمالضرر التسبب بالأو  زيادة معاناته  الحيوان حيا

التذكية، وعالمة ذلك حركة الحيوان  قبلفيه حياة مستقرة اثناء وبعد عملية فقدان الوعي وو
  ل طبيعي بسبب التذكية. بشكوالنزف بعد التذكية وتدفق الدم 

 ومدرب مؤهل مسلم شخص قبل من فقدان الوعيبستخدام المعدات الخاصة التحكم بإان يتم    2.5.4
على سير  وعلى ان يتم االشراف والمراقبة بهذا العمل، للقيام الكفاءة الفنيةو الخبرة ولديه

  بشكل دائم ومستمر.والجهات الرقابية من قبل جهات اصدار شهادات الحالل  التذكيةعملية 
ان يبقى الحيوان في مرحلة فقدان الوعي الى ما بعد مرحلة الموت بحيث ال يستعيد وعيه قبل    3.5.4

يموت  الى انبل يجب ان تستمر هذه المرحلة  خالل النزف الدموياو  التذكيةاو اثناء  التذكية
  الحيوان اثنائها.  

 وقبل التذكية بعد اجراء عملية فقدان الوعي مباشرةئية من الحيوانات يجب اخذ عينات عشوا   4.5.4
للتأكد من عدم تسبب عملية فقدان الوعي بموتها ومالحظة العالمات الحيوية والمؤشرات التي 

 هذه العمليةوجود الحياة المستقرة في الحيوان، كما يجب على الجهة المشرفة على على تدل 
في سجالت يتم االحتفاظ بها  لمدة ال تقل عن  العشوائية والنتائج واألوقاتعدد العينات توثيق 

وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ التدابير واالجراءات المناسبة الموثقة التي تضمن  ستة اشهر
 استبعاد الحيوانات التي ماتت والتخلص منها.
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دقائق)  7ال تقل هذه الفترة عن ( بحيث التذكيةبعد  للحيواناتيجب اتاحة فرصة للنزف الدموي   5.5.4
تسير في الخط الناقل لحين تبقى بحيث  لطيورل دقائق)3 ( ال تقل عن للحيوانات الكبيرة ومدة

  عملية التجهيز .لالمراحل الالحقة ب قبل البدء الحيوانانتهاء مدة النزف والتأكد من موت 
العالمات والمؤشرات التي تدل مالحظة ل على خط االنتاج الذبائح لحوم كافة فحص يجب  6.5.4

(االزرقاق او  على تسبب عملية فقدان الوعي بموت الحيوان قبل تذكيته مثل لون الذبيحة
منها، كما يجب على المنشأة اتخاذ  ةالنازف الطبيعية ومقدار كمية الدم  اللون االحمر الداكن)

  استبعاد هذه الذبائح والتخلص منها.تمييز والتدابير واالجراءات المناسبة الموثقة التي تضمن 
أو اثناء عملية تجهيز الذبائح قد يؤدي الى كون  في حال حدوث اي خلل اثناء عملية التذكية  7.5.4

تمييز هذه الذبيحة ببطاقة يكتب عليها (غير حالل) بحيث يجب ف، الذبيحة اصبحت غير حالل
ات التبريد على رف التخزين ترافقها طوال رحلتها في النظام حتى وصولها الى مستودع

ووضعها ضمن منطقة مخصصة معزولة عن الذبائح الحالل، مع توثيق طريقة التصرف 
  بهذه الذبائح.

على سبيل المثال ) 6.4يحظر استخدام كافة أنواع فقدان الوعي األخرى (غير المحددة في البند   8.5.4
بإستخدام اآلت الصادمة المطرقية األجهزة ذات الطلقة الواقذة (المخترقة) او  ال الحصر :

النفخ رأس او كسر العنق او تحطيم ال زةجهأ ) اوأو الحاد (ذات الرأس المستعرض او المدبب
، أو باستخدام المميتةاو غير  المميتةعلى الطريقة االنجليزية، أو باستخدام عملية الحقن 

  .ىخرغيرها من العمليات األ االماكن المغلقة المفرغة من الهواء او
فقدان الوعي بعد عملية التذكية فتطبق نفس لفي حال استخدام أي من الطرق المسموحة  9.5.4

  االشتراطات المتعلقة بمتطلبات فقدان الوعي قبل التذكية.
 ال يحبذ تكرار عملية فقدان الوعي ألكثر من مرة واحدة للحيوان لتالفي تعذيبه. 10.5.4

  :فقدان الوعيل الكهربائيمعايير استخدام التيار   6.4
يمكن استخدام التيار الكهربائي ذو الجهد المنخفض للحيوانات الكبيرة وفقاً للمعطيات المحددة   1.6.4

 . 1في الجدول ـــــــ 
  : المعطيات الكهربائية الموصى بها لعملية فقدان الوعي بالتيار الكهربائي للحيوانات الكبيرة1الجدول ـــــــ 

  المدة (الثانية)      شدة التيار (االمبير)      نوع الحيوان
  3.00 – 2.00  0.90 – 0.50  الخراف الصغيرة

  3.00 – 2.00  1.00 – 0.70  الماعز
  3.00 – 2.00  1.20 – 0.70  الخراف الكبيرة 
  3.00 1.50 – 0.50  العجول الذكور

  3.00 – 2.00  2.50 – 1.50  العجول المخصية
  3.500 – 2.500  3.00 –2.00  البقرة
  4.00 – 3.00 3.50 – 2.50  الثور

  4.00 – 3.00  3.50 – 2.50  الجاموس
  0.10 0.75  النعام 

  مالحظة : شدة التيار والمدة يجب ان تضبط من قبل المنشأة مع مراعاة نوع  ووزن وحالة الحيوان. 
  

وفقاً للمعطيات المحددة  للدجاجيمكن استخدام المغطس المائي المكهرب ذو الجهد المنخفض    2.6.4
  . 2في الجدول ـــــــ 
  للدجاج: المعطيات الكهربائية الموصى بها لعملية فقدان الوعي 2الجدول ـــــــ 

  الزمن (حد أقصى)  التردد (هيرتز)  شدة التيار  (امبير)  الفولتية (فولت)
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 ثانية  15   ±5  1000  4.4 – 2.5  110 – 80

مالحظة : يجب اخذ مقاومة كل طائر للتيار الكهربائي باإلعتبار بحيث يتم ضبط شدة التيار والتردد والفولتية 
  .الدجاج الصحيةوالمدة الزمنية وسرعة سير خط االنتاج من قبل المنشأة مع مراعاة نوع  ووزن وحالة 

 

الوعي للطيور باستخدام المغطس المائي  فقدان عمليةب التالية عند القيام متطلباتاليجب االلتزام ب 3.6.4
  المكهرب:

 أي من خالية عليها المعلقة الطيور تجعل بطريقة ووضعها التكبيل (التعليق) خطوط تصميم يجب -
  .ممكن حد أدنى إلى للطيور اإلزعاج من وتقلل عرقلة

ً  الدجاج والفري يبقى ال بحيث مصممة) التعليق( التكبيل خطوط تكون أن يجب -  واعياً عليها معلقا
 تبقى الطيور الكبيرة مثل ال وان ،قبل اجراء عملية التدويخ ألكثر من دقيقة واحدة كحد اقصى

 .دقيقتين من أطول واعية معلقة الرومي والديك واالوز البط
السمط بطريقة  خزان إلى الدخول نقطة حتىيجب أن تكون خطوط التكبيل (التعليق) مصممة  -

  .اإلنتاج خط من سهل عند الحاجة إلزالة الطيور تمكن من الدخول لها بشكل
 المراد الطيور ساق لحجم مناسبة المعدنية خطوط التكبيل (التعليق) وشكل حجم يكون أن يجب -

  .باأللم التسبب دون الكهربائي االتصال تأمين يمكن بحيث ذبحها
ً ومصممة معزول دخول بمنحدر مجهزة المائية االحواض تكون أن يجب -  تدفق لمنع كهربائيا

  .المدخل عند المياه
  .بسهولة الطيور غمر بمستوى التحكم يمكن بحيث األحواض المائية تصميم يتم أن يجب -
 تصميمها يتم أن ويجب المغطس المائي، كامل على طول األقطاب الكهربائية تمتد أن يجب -

 مع مستمر اتصال على الماء فوق تمر التي خطوط التكبيل (التعليق) تجعل بطريقة وصيانتها
 .قطب السلك الكهربائي

يتم بناء نظام يتالمس مع صدر الطيور من ناحية نقطة التكبيل حتى تدخل الطيور إلى حمام الماء  -
  من أجل تهدئتها.

 المعايير تفاصيل ويسجل يعرض المخصصة للتدويخ بجهاز االحواض المائية تزويد يجب -
 األقل على واحدة سنة لمدة السجالت االحتفاظ بهذهالمستخدمة على ان يتم  الكهربائية الرئيسية

 وتوفيرها عند الطلب.
بحيث تسهل عملية التوصيل  ) بشكل مستمراالمالح يفضل كذلك اضافةو(اضافة الماء الجاري  -

  .الكهربائي مع جسم الطيور دون اعاقة
 فقدان الوعيفعالية عملية للتحقق من  طيور كل ساعة) 4(ال تقل عن  يجب اخذ عينات عشوائية -

كما يجب على التسبب بموت الطيور وذلك بإفاقتها وعودتها للحياة الطبيعية،  والتأكد من عدم
في سجالت يتم  عدد العينات العشوائية والنتائج واألوقاتتوثيق  هذه العمليةالجهة المشرفة على 

بير واالجراءات وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ التدا ستة اشهراالحتفاظ بها  لمدة ال تقل عن 
 المناسبة الموثقة التي تضمن استبعاد الحيوانات التي ماتت والتخلص منها.

على خطوط االنتاج  كاميرا كل منها بنظام مستقل) 2(ال تقل عن  مراقبة وضع كاميرات يجب -
عملية التحقق من عدم تسبب المعايير  لتصويرواالفاقة ( تذكيةوال افقاد الوعيبالقرب من منطقة 

شهور  3بقدرة تخزينية لالفالم المسجلة لفترة ال تقل عن  و )الطيور الموضوعة لألجهزة بموت
 وتوفيرها عند الطلب.

دقائق  4-2عند التحقق من عملية االفاقة للطيور يجب ان تعود الى حياتها الطبيعية خالل فترة  -
 . فقدان الوعيل الكهربائية المستخدمة معاييرالي توليفة كحد اقصى او يتم اعادة النظر ف
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في حال توقف خط االنتاج ألي سبب من االسباب يجب التخلص من الطيور التي ماتت بسبب  -
 الغرق في الحوض المائي.

يجب ان يتم التحكم بسرعة الخط الناقل المتحرك حسب المناسب بحيث يتم وقفه في حاالت  -
 . اشكاليةالضرورة او حدوث اي 

    
   التذكية اآللية 7.4

 يمكن استخدام التذكية اآللية على ان يتم االلتزام باالشتراطات التالية :
  ) الخاصة بالمذكي. 2.4ان تتوفر بمشغل السكين اآللية االشتراطات الواردة بالبند (   1.7.4
  .  ) والخاصة بطريقة التذكية  4.4ان يتم االلتزام بكافة المتطلبات الواردة بالبند (   2.7.4
 بسملةللقبل تشغيل السكين اآللية، وال يسمح باستخدام اآلت التسجيل  بسملةان يقوم المذكي بال   3.7.4

ويجب عليه ان ال يغادر مكان  او اللوحات الكتابية التي تحمل عبارة البسملة على الذبائح
بشكل  بسملةبال، والتلفظ من جديد بسملةالالتذكية اال بعد ايقاف اآللة وعند العودة يجب بدء 

  مستمر خالل عملية التذكية بقدر االمكان.
مادة ما عدا  ة الواحدة الحادة، ومصنوعة من اييجب ان تكون السكين اآللية من نوع الشفر   4.7.4

  المقاوم للصدأ. معدنالعظم والظفر واالسنان ويفضل ال
ضرورة وجود ذباحين على خط االنتاج في حال الذبح الميكانيكي لمتابعة الطيور التي لم    5.7.4

تذبح بطريقة سليمة من قبل اآللة  ليتم ذبحها بشكل يدوي وتوفير ذباحين اضافيين في حالة 
  سبب طارىء. التحول للذبح اليدوي ألي

  اذا تم قطع رأس الحيوان بشكل كامل أو من القفا خالل التذكية اآللية فيجب التخلص منها.   6.7.4
قطع القصبة الهوائية (الحلقوم) والمريء الشفرة اآللية بحيث تقتصر على  ضبطيجب    7.7.4

  فقط دون سائر الرقبة. والشرايين السباتية واألوردة الودجية
  المتطلبات الخاصة بأماكن التذكية:      8.4

الحالل في  لغرض تذكية الحيوانات طبقاً لمتطلباتمخصصة  التذكيةيجب أن تكون أماكن    1.8.4
الحيوانات الحالل والحيوانات المحرمة على نفس خط  تذكيةيحظر ، وفقط الشريعة اإلسالمية

، كما يحظر استخدام طرق التذكية غير المحددة في هذه االنتاج في المسلخ او المنشأة
  المواصفة القياسية لتذكية الحيوانات الحالل على نفس خط االنتاج. 

لقيام  إلستقبال الحيوانات الحالل للتمكن من ايجب ان تخصص اماكن متسعة بشكل كافٍ    2.8.4
والمعدات الالزمة والمواد ، ومجهزة بالمتطلبات بالفحص البيطري والصحي قبل التذكية

  .الخاصة بالتطهير والغسيل والتنظيف
  الذبائح وادوات التذكية وتنظيفها.الحيوانات أو ان تتوفر اماكن خاصة لوزن وغسل    3.8.4
مناسبة لالستخدام في األغذية الحالل ومنتجة  تنظيف ان تتم عملية التنظيف بسوائل ومطهرات   4.8.4

  من مصادر حالل .
  يجب تجنب خلط انواع مختلفة من الحيوانات اثناء النقل او التنظيف او التذكية.   5.8.4
يجب نقل الحيوانات الى منطقة التذكية من قبل شخص مدرب ومختص وبطريقة ال تؤدي    6.8.4

  الى تعذيب الحيوانات.
  .      االشراف والمراقبة واالختام على الذبائح :5

دولة االمارات ترفق مع كل ارسالية لحوم او منتجاتها شهادة (حالل) مصدقة من قبل ممثليات      1.5
على ان تكون صادرة من جهات اصدار شهادات  او من يمثلهم في الخارج العربية المتحدة

حالل معتمدة من قبل سلطات اعتماد جهات اصدار شهادات الحالل حسب االشتراطات 
) بحيث تفيد هذه الشهادة ان 4.2قياسية الخليجية المذكورة بالبند (المحددة في المواصفة ال
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 6.2 /5.2د (والقياسية المذكورة بالبن اتالتذكية واالنتاج قد تم وفقاً إلشتراطات المواصف
/2.2.(  

العبوات النهائية للحوم ذات القطعيات او على  ومنتجاتهاعلى اللحوم  يجب ان تكون األختام    2.5
  .التزوير وان تكون مادة الحبر ثابتة وذات درجة غذائية ةصعبالخاصة 

ألماكن ان تتم التذكية تحت اشراف جهة اصدار شهادة الحالل وان تقوم بعملية مراقبة دورية      3.5
 بحيث تضمن االلتزام بالمتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية. التذكية

 

  .      البيانات اإليضاحية6
، يجب 1.2مع عدم االخالل بما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند 

 :البيانات االيضاحية التالية تعبئتها، أشكالمختلف بالمرفقة ان تتضمن بطاقة بيان الذبائح 
 . اسم المنتج ونوع الحيوان    1.6
 تاريخ التذكية ويحدد باليوم والشهر والسنة.    2.6
  تاريخ التعبئة او التصنيع.     3.6
عند استخدام  ةاليدوي التذكيةعدم كتابة اية عبارات او رسومات او رموز تشير الى استخدام     4.6

  التذكية اآللية. 
  
  

  المصطلحات الفنية 

Trachea ..................................................................................................... حلقوم 

Slaughterer ....................................................................................... (مذكي) ذابح 

Dakah ........................................................................................................ تذكية 

Loss of consciousness..........................................................  (فقدان الوعي) التدويخ 

Esophagus ................................................................................................ مريء 

Jugular veins ........................................................................................... ودجين 

Nahr ( slaying ) .......................................................................................... نحر 

Butted animals (Nateehah) ..................................................................... النطيحة 

Dead animals (Al Maita) .......................................................................... الميتة 

Eaten by beast of prey....................................................................... ما أكل السبع 

Falling animals (Motaradiah)................................................................  المتردية 

Fatally beaten animals (Mawqouza) ..................................................... الموقوذة 

Suffocated animals................................................................................. المنخنقة 

Adam‟s apple........................................................................................ تفاحة آدم 
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Carcass............................................... .................................................   الذبيحة ....

  

  

  المراجع :
  ) بشأن الذبائح.95/3/10قرار المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي رقم ( -
   –االنتاج، التحضير، التداول، التخزين  –:االغذية الحالل  1500/2009رقم المواصفة القياسية الماليزية  -

  االرشادات العامة (المراجعة الثانية).
: مبادئ توجيهية عامة بشأن 1/2011المواصفة القياسية لمعهد المواصفات والمعايير االسالمية (سميك) رقم  -

 األغذية الحالل.
  الدراسات واالبحاث المحلية. -

 


