حــــالل
حـــتى النخـــاع

أستراليا..
البلد الذي ينتج أجود
أنواع اللحوم في العالم.
تشتهر أستراليا بإنتاج أجود أنواع لحوم األبقار والحمالن المغذاة طبيعيًا من خالل الضوابط
الصارمة وعالية الجودة في اإلنتاج ومعايير رفاهية الحيوانات .وعالميًا ،ترتبط لحوم األبقار
والحمالن األسترالية األصيلة بتجربة الوجبات الطازجة والنظيفة والصحية والمغذية في
آن معًا.
أستراليا هي أيضًا موّ رد للحوم الحالل ألكثرمن  70دولة حول العالم ،بما في ذلك دول
الشرق األوسط .إننا نعمل وفق نظام حكومي مرخص يسمى برنامج إنتاج اللحوم الحالل
المصرح به من قبل الحكومة األسترالية ( ،)AGAHPالذي يتضمن ضوابط تحديد المنتجات
ومعالجتها وفصلها وإصدار الشهادات.
عندما تشتري لحوم األبقار والحمالن األسترالية ،يمكنك الوثوق إلى أنك تحصل على
لحوم نظيفة وآمنة ومأمونة حالل .٪100

سمعة أستراليا
الرفيعة في إنتاج
الغذاء
أســتراليا واحدة من أكبر الدول
المنتجــة للغذاء فــي العالم .وتتمتع
لحومنا وحبوبنــا ومنتجات األلبان
والفواكه والخضروات بســمعة رفيعة
ومتميــزة في جميــع أنحاء العالم.
وتصدر أســتراليا ســنويًا أكثر من مليون
طن من لحــوم األبقار والعجول ،و150
ألف طن مــن لحوم األغنام و 162ألف
طن من لحــوم الحمالن إلى أكثر
مــن  110دول في جميــع أنحاء العالم.
ولدى العديــد من تلك الدول عدد
كبير من الســكان المســلمين ،ومع
عــدد يبلغ نحو  1.6مليارمن المســلمين
فــي جميع أنحــاء العالم ،فإن الدول
اإلســامية تعتبر أسواقًا هامة
بالنســبة للمنتجات األسترالية.

تربية طبيعية
تربى الماشية األسترالية في بيئة نظيفة طبيعية وهواء نقي
وأشعة شمس ذهبية ومناطق واسعة من المراعي الخضراء
المورقة .كما تشتهر أستراليا بمعاييرها العالمية في إدارة
المراعي وإنتاج اللحوم الصحية النظيفة.
وعندما تفكر في ذلك فستتعرف
على السبب؛ إذ نتمتع بمائتي سنة من
الخبرة في تربية الماشية وإنتاج اللحوم
المغذية .ويتم التعامل مع الحيوانات
بعناية ولطف .ويتم تطبيق مدونات
قواعد السلوك لضمان الرفاه األمثل
للثروة الحيوانية التي تمتلكها البالد .إن
أستراليا ،وهي جزيرة ضخمة تحيط بها
المحيطات ،مأمنة ،وبشكل طبيعي،
من العديد من أمراض الماشية التي
أضرت بأجزاء أخرى من العالم.
يبدأ التزام أستراليا بضمان الجودة
وسالمة األغذية في آالف المزارع في
جميع أنحاء أستراليا .ومن حسن حظ
أستراليا أن تكون خالية من العديد
من األمراض الحيوانية الرئيسية ومع
الضوابط الحكومية الصارمة للحجر
الصحي ،فإننا نسعى للحفاظ على
هذا الوضع .اعتمد المزارعون في

أستراليا برامج قائمة على المزارع تستند
إلى مبادئ نقطة التحكم الحرجة
لتحليل المخاطر ( )HACCPلتجنب
مشاكل التلوث .يجب أن تعمل جميع
مؤسسات تجهيز اللحوم من خالل
نظام فحص اللحوم األسترالية المعدة
للتصدير ( )AEMISالمرخص من قبل
الحكومة األسترالية .تتم مراقبة معايير
النظافة بشكل متكرر ويجب أن يكون
لدى اإلدارة برنامج ضمان جودة معتمد
لضمان امتثالها لمتطلبات الدول
األجنبية .لضمان اتباع مواصفات العمالء
ومعايير الصناعة بشكل دقيق ،تعتمد
هيئة المواصفات القياسية جميع
أماكن اللحوم التي ترغب في التصدير.
النظام هو ضمان الصناعة أن المنتج
قد خضع إلجراء ات ضمان جودة المنتج
الفعالة .يتم نقل اللحوم األسترالية في
حاويات شحن مختومة موجهة إلى
العديد من عمالئنا في الخارج.

برنامج
الحكومة األسترالية
المعتمد للحوم الحالل
برنامج الحكومة األسترالية المعتمد للحوم الحالل ( )AGAHPهو برنامج تعاوني بين وزارة
الزراعة والموارد المائية في الحكومة األسترالية والهيئات اإلسالمية في أستراليا ،ويضمن
سالمة هذا البرنامج القانون االسترالي.
أصبحت أستراليا ،التي يبلغ تعداد
سكانها المسلمون نحو  447ألف نسمة،
رائدة على مستوى العالم في تصنيع
وإعداد اللحوم ومنتجاتها الحالل .ولكي
يتم تعريف اللحوم على أنها حالل ،يجب
ذبح الحيوانات من قبل جزار مسلم وفقًا
لمتطلبات الشريعة اإلسالمية السمحاء.
كلمة حالل هي كلمة عربية تعني
«شرعية» وهي واحدة من المصطلحات
الدينية الرئيسية المستخدمة في القرآن
الكريم .يحتاج المستهلكون المسلمون
الذين يشترون اللحوم األسترالية إلى
ضمان أن اللحوم التي يشترونها ليست
مأمونة وجيدة فحسب ،بل وتم ذبحها
والتعامل معها وفقًا لمبادىء الشريعة
اإلسالمية وبالتالي تعتبر حال ً
ال .إن السوق
اإلسالمي مهم للغاية بالنسبة لمعظم
شركات اللحوم األسترالية وكل شركة

لديها إجراءات موثقة لضمان تنفيذ
متطلبات الذبح والمعالجة الحالل في
جميع مراحل اإلنتاج .وتشتهر أستراليا
بهذا االلتزام وفقًا لمعايير صارمة
مطلوبة إلنتاج اللحوم الحالل ومنتجاتها،
إلى جانب مشاركة وخبرة الهيئات
اإلسالمية المسجلة لإلشراف على
عمليات اإلنتاج واعتمادها.
إنتاج حالل %100
في عام  ،1983دشنت أستراليا برنامجها
المعتمد للحوم الحالل ( )AGAHPبهدف
مراقبة انتاج اللحوم الحالل .وتقوم
دائرة الحجرالصحي والتفتيش األسترالية
( )AEMISبمراقبة تطبيق برنامج الحكومة
األسترالية المعتمد للحوم الحالل
وصادقت على عدد من المنظمات
اإلسالمية المسئولة عن فحص اللحوم

الحالل وتقديم خدمات اإلشراف
والرقابة على اللحوم ومنتجاتها،
فض ً
ال عن التأكد من استخدام جزارين
مسلمين فقط لممارسة أعمال الذبح
واإلشراف ،وتوفر تلك الهيئات التوجيه
والخبرة في أحكام الشريعة اإلسالمية
وتفسير مبادئ إدارة اللحوم الحالل.
وتكفل أستراليا عدم المساس بتلك
القوانين الصارمة لرعاية حيواناتها،
ويترتب على ذلك أن جميع الحيوانات في
أستراليا يتم ذبحها وفقًا لقواعد الرفق
بالحيوان .ويتم اعتماد نظام شهادة
تجهيز ورعاية الماشية األسترالية لضمان
نزاهة رعاية ورفاه الحيوانات وضمان
معاملتها بشكل إنساني.

شهادة الحالل وبرنامج الحكومة األسترالية المعتمد
للحوم الحالل ()AGAHP
تتم مراقبة برنامج الحكومة األسترالية
المعتمد للحوم الحالل بموجب قانون
المتطلبات القانونية لتصديراللحوم بموجب
قانون مراقبة الصادرات لعام  ،1982وينطبق
على اللحوم الحمراء واألحشاء الصالحة
لألكل ومنتجات اللحوم.
ويضمن برنامج الحكومة األسترالية المعتمد
للحوم الحالل تحديد اللحوم المشتقة من
اللحوم المذبوحة من قبل جزارين مسلمين
مسجلين وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.
يجب أن يتم تسجيل الجزارين المسلمين
لدى منظمة إسالمية معترف بها ،ويجب أن
يحمل هؤالء الجزارون بطاقات هوية والتي
يجب ابرازها لموظفي دائرة الزراعة والصيد
والغابات األسترالية عند الطلب .وال يمكن
تقديم طلب الحصول على تصديق برنامج
الحكومة األسترالية المعتمد للحوم الحالل
سوى من قبل تلك المؤسسات المسجلة
للتصدير بموجب قانون مراقبة الصادرات
لعام  .1982يجب أن يتم توجيه الطلب إلى
دائرة الزراعة والصيد والغابات األسترالية وفقًا
للمتطلبات ذات الصلة التي تتضمن أوامر
تصدير اللحوم وبعد الحصول على موافقة
هيئة إسالمية معترف بها .يجب أن يتطرق
التطبيق الى اإلجراءات الالزمة التي تحافظ
على سالمة اللحوم الحالل والحفاظ عليها
في جميع مراحل اإلنتاج والتخزين والنقل.

يتم التعرف على اللحوم الحالل
من خالل وضع وسم الحالل
الرسمي على الذبائح أو المنتجات
الكائنة داخل الكراتين.

يجب وصف اللحوم الحالل في
شهادات نقل اللحوم الرسمية
المستخدمة من قبل نظام أمن
اللحوم للتصدير عند نقلها بين
منشآت التصدير.

يجب أن تحصل اللحوم الحالل
المحملة للتصدير النهائي على
ّ
شهادة رسمية من دائرة الحجر
الصحي والتفتيش األسترالية وأن
تكون موقعة من ضابط مخول
منها وممثل عن هيئة إسالمية
معترف بها.

الهيئات اإلسالمية األسترالية
المعترف بها
يتم إدراج الهيئات اإلسالمية المعترف بها من قبل دائرة الحجر الصحي والتفتيش األسترالية
لغرض اعتماد اللحوم ومنتجات اللحوم بموجب برنامج الحكومة األسترالية المعتمد للحوم
الحالل .ويجب أن يكون لكل هيئة إسالمية نظام تطبقه لضمان أن كل جزار مسجل لديها
ال (ألسباب دينية) ليتم استخدامه كجزار مسجل.
يعتبر مقبو ً
وهذا ينطوي على وضع مدونة سلوك
تحدد األدوار والواجبات والطقوس
الدينية المتوقعة من الجزارين المسلمين،
ومراجعة منتظمة لكل جزار .كما تقدم
الهيئات اإلسالمية خدمات اإلشراف
والتفتيش والتصديق بموجب برنامج
الحكومة األسترالية المعتمد للذبح الحالل.
ويمكن أن تغطي الشهادة استخدام
شهادة الحالل العامة أو قد يتم إدراج
المؤسسة في بلد معين ،إذا تطلب األمر
ذلك من قبل الهئية اإلسالمية في ذلك
البلد المستورد .تحتفظ دائرة الحجر
الصحي والتفتيش األسترالية بقائمة
بجميع الهيئات اإلسالمية المعترف بها

والدول المحددة التي تم إدراجها فيها.
يتم اعتماد جميع شهادات الحالل من
قبل الهيئة اإلسالمية المسئولة عن
مؤسسة الذبح والمعالجة بموجب برنامج
الحكومة األسترالية المعتمد للذبح
الحالل .كما قد تقوم بعض الهيئات
اإلسالمية بإصدار شهاداتها الخاصة.
وتضمن المنتجات األسترالية وأنظمة
إصدار الشهادات بموجب برنامج الحكومة
األسترالية المعتمد للذبح الحالل لجميع
المستهلكين المسلمين أن المنتج حالل.
يجب أن تعين مؤسسات تصدير اللحوم
الحمراء الحالل المعتمدة هيئة إسالمية

معتمدة لإلشراف على إنتاج اللحوم
الحالل وأحشائها .يجب على المنظمات
اإلسالمية الراغبة في تقديم الخدمات
الحالل للصناعة تصدير اللحوم الحمراء
االسترالية أن يكون لها ترتيب معتمد مع
اإلدارة وفقًا ألوامر مراقبة التصدير .توضح
تلك األوامر المتطلبات التي يجب على
الهيئة اإلسالمية االلتزام بها بما في ذلك
إدارة وتدقيق المنشآت والتدريب واإلشراف
على الجزارين المسلمين والحفاظ على
السجالت .يقوم القسم بمراجعة الهيئات
اإلسالمية المعتمدة بشكل منتظم.

عالمة الحالل
رمــز للثقــة
يتم وسم جميع اللحوم الحمراء الحالل االسترالية وأحشائها المعدة للتصدير بعالمة
الحالل الرسمية .يتم وضع هذا الوسم فقط على المنتجات التي يتم انتاجها بموجب
االتفاق المعتمد مع استيفاء جميع متطلبات المنتج الحالل ،ويتم تطبيقه باستخدام
اختام حكومية رسمية خاضعة للرقابة األمنية.
تتيح «عالمة الحالل الرسمية» للمؤسسات المسجلة للتصدير إعداد اللحوم الحمراء الحالل
ومنتجاتها لتحديدها من خالل إدراج رقم تسجيل المنشأة في العالمة.

في حالة نقل اللحوم الحالل واحشائها من منشآت الذبح إلى منشآت معتمدة أخرى
للتصدير مثل غرف تسحيب العظم أو مخازن التبريد ،يجب إدراج الحالة الحالل للمنتج
في شهادة رسمية لنقل اللحوم .وتشهد هذه الشهادة على حالة الحالل للمنتج وتعد
ال إلى مؤسسات التصدير
بمثابة نموذج هوية يمكن تتبعه بدءًا من مؤسسات الذبح ووصو ً
المسجلة المعتمدة األخرى الحالل.
اللحوم الحالل المذبوحة المعبأة
للتصدير تحصل على شهادة رسمية
موقعة من قبل مكتب معتمد وممثل
عن هيئة إسالمية معتمدة .يؤكد توقيع
اإلدارة على شهادة اللحوم الحمراء
الحالل الرسمية أن المتطلبات التنظيمية
قد تم الوفاء بها وأن منتج الحالل قد تم
تحديده وفصله بشكل صحيح لضمان
سالمته؛ بينما يشهد مسئول التوقيع
من الهيئة اإلسالمية المعتمدة على أن
منتج الحالل قد تم إنتاجه بما يتوافق
مع المتطلبات الدينية الصحيحة .حاليًا،
قد يتم إصدار شهادة الحالل الرسمية
إما يدويًا أو إلكترونيًا باستخدام نظام
توثيق شهادات التصدير (.)EXDOC
في عام  ،2011قدمت الدائرة شهادة حالل
رسمية تصدر إلكترونيًا ،من خالل نظام
توثيق شهادات التصدير ( ،)EXDOCمن
أجل تحسين الكفاءة والتتبع .وتزود هذه
الشهادات الشركاء التجاريين بضمان
الصالحية وتقلل من فرص التزوير .تُطبع
الشهادات على ورقة أمنية ضوئية خاصة

تتسم بالخصوصية ،حيث يتم تحديد
كل ورقة بشكل فريد ويمكن تتبعها
لضمان سالمة الشهادات األسترالية.
يتم توقيع هذه الشهادات من قبل
مسئول قسم ولها ختم إداري يتم
تطبيقه إلكترونيًا .إن استخدام التواقيع
الخاصة بموظفي الفاكس وأختام
المقاطعات ممارسة راسخة ومقبولة
لدى معظم األسواق بالنسبة لمنتجات
أستراليا .وحاليًا يتم توقيع الشهادات
الصحية المصاحبة لصادرات اللحوم
بهذه الطريقة.
تقوم الهيئات اإلسالمية المعتمدة
بالتوقيع يدويا ًعلى كل من دليل
وشهادات التصدير الموثقة ،وبالتالي
الموافقة على جميع المعلومات
السابقة واإلقرار بأن اللحم المعتمد هو
لحم حالل.
يضمن النظام الموصوف أعاله
والمدعوم بالتشريعات الحكومية ،بما

في ذلك اإلشراف والتوثيق المشترك
من قبل كل من اإلدارة والمنظمات
اإلسالمية المعتمدة سالمة جميع
اللحوم واألحشاء الحالل المصدرة من
أستراليا .ويستند التشريع األسترالي
الكامل للحوم الحمراء للمتطلبات
التفصيلية إلنتاج اللحوم الحمراء الحالل
بموجب برنامج الحكومة األسترالية
للحوم الحالل ويمكن العثور عليه في
إشعاراللحوم عبرالرابط التاليhttp:// :

www.daff.gov.au/aqis/export/meat/
08-mn09/2009/notices/3-elmer

يستند التشريع األسترالي الكامل
للحوم الحمراء على المتطلبات
التفصيلية إلنتاج اللحوم الحمراء الحالل
بموجب برنامج الحكومة األسترالية
للحوم الحالل ويمكن العثور عليه في
إشعار اللحوم عبر الرابط التاليhttp:// :
www.daff.gov.au/aqis/export/meat/
08-mn09/2009/notices/3-elmer
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5 reasons

why Australian Beef & Lamb is

ﻟﺤﻮم أﻓﻀﻞ ﺟﻮدة

Better quality meat

Halal to the bone.

It is scientifically proven that animals raised and
processed in a stress-free environment produce better
quality meat. The Australian standards ensure that
animals are slaughtered in a stress free environment.
Australian beef and lamb is produced from animals that
live stress free from farm to processing. Which is why
you get consistent taste and flavor with Australian Beef
and Lamb, time and again.

ﻻ
ً  أﺳﺒﺎب ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻮم اﺑﻘﺎر واﻟﺤﻤﻼن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺣﻼ5

ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻴ ًﺎ أن اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ وذﺑﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
 وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ.اﻟﻀﻐﻮط ﺗﻨﺘﺞ ﻟﺤﻮﻣ ًﺎ ذات ﺟﻮدة أﻓﻀﻞ
 وﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج.اﻟﺼﺎرﻣﺔ ذﺑﺢ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط وا¸ﺟﻬﺎد
ﻟﺤﻮم اﺑﻘﺎر واﻟﺤﻤﻼن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻮاء
 وﻫﺬا ﻫﻮ.ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﺑﺪءا ً ﻣﻦ اﻟﻤﺰرﻋﺔ ووﺻﻮ ًﻻ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺬﺑﺢ
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺬاق وﻧﻜﻬﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﻟﺤﻮم اﺑﻘﺎر
.واﻟﺤﻤﻼن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻠﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻴﺚ ارض ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

Australia is a large country where the land is
ideal for raising animals.
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ﺟﺰارون ﻣﺴﻠﻤﻮن ﻣﺪرﺑﻮن ﺟﻴﺪ ًا

Trained Muslim slaughtermen

46%

47.5%

4

6.5%

Australia has lush pastures, and animals roam freely
enjoying an abundance of green grass, clean water,
fresh air, and it is naturally quarantined against
diseases. Most farms are family owned, passed down
from generation to generation. Animal welfare is the
number one priority and a way of life for Australian
farmers. Australia ranks highest in animal welfare index
in the world.

ﻣﺮاع ﺧﺼﺒﺔ وﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺘﺠﻮل ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﻓﺮة ﻣﻦ
ٍ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ً  ﻓﻀ،اﻋﺸﺎب اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲ
ﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ً  إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺰارع ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻋﺎﺋﻼت ﺗﺘﻮارﺛﻬﺎ ﺟﻴ.اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺿﺪ اﻣﺮاض
ﻼ ﺑﻌﺪ
 رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة اوﻟﻮﻳﺎت وﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة.ﺟﻴﻞ
 ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﻞ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ.ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ اﺳﺘﺮاﻟﻴﻴﻦ
.رﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

One of the important Halal requirements is that animals
be treated properly their entire life and that they have
easy access to food and vast areas to roam. Australia
naturally meets these requirements

وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ
ً  ﻓﻀ،ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻼل
ﻼ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺬاء واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ
. وﺗﻔﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﻟﻠﺘﺠﻮل ﺑﺤﺮّﻳﺔ

Processing facilities employ only registered and
trained Muslim slaughtermen. All slaughtermen are
practising Muslims and comply with their religious
slaugther training. They also comply with personal
hygiene, operational sanitation and animal welfare
requirements. Slaughter is carried out by sharp
knifes in accordance with Shariaa principles.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻼل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ISLAMIC SOCIETIES

Australian Government
Authorized Halal programme
The Australian Government Authorized Halal
programme (AGAHP) is undertaken in collaboration
with the Australian govenment’s department of
Agriculture & Water Resources, and Australian Islamic
societies. Together they enforce the best practices of
production standards, which have contributed to the
worldwide recognition that Australia’s Halal systems
are the strictest, and most rigorously enforced Halal
system in the world.
The Halal systems and production facilities are regularly
audited by approved Islamic organisations, internal
quality assurance systems, Australian government
departments and importing country representatives.
Which is why the integrity of the Australian Halal
system is recognised and appreciated worldwide
including all of the GCC countries.

ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻼل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔAGAHP)
 وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌ ًﺎ. واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ا¸ﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ،ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ا¸ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺄن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻼل ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫﻲ اﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ وأﻛﺜﺮﻫﺎ
.دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻼل وﻣﺮاﻓﻖ ا¸ﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 وأﻧﻈﻤﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا¸دارات،اﻟﻬﻴﺌﺎت ا¸ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
 وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈن.اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻼل اﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ وﻣﻘﺪر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
.ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

5

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺤﻼل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

The Australia Halal mark
The Australia Halal mark is a stamp of integrity and
assurance underpinned by the Australian government.
The Halal mark also assures consumers that the
product has been certified as Halal by a recognized
Islamic organization.
The Australia Halal mark is a symbol of trust,
recognized by over 70 countries worldwide. When you
buy Australian Beef and Lamb, you can be guaranteed
you are getting meat that is Halal to the bone.

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺤﻼل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺧﺘﻢ ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻀﻤﺎن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺤﻼل ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ أن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻗﺪ ﺗﻢ.اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ
.اﻋﺘﻤﺎده ﻛﻤﻨﺘﺞ ﺣﻼل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺤﻼل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ رﻣﺰ ﻟﻠﺜﻘﺔ وﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ
 وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮي ﻟﺤﻮم اﺑﻘﺎر واﻟﺤﻤﻼن. دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ70 ﻣﻦ
.٪100  ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻢ ﺣﻼل ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺨﺎع،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺬﺑﺢ ﺳﻮى ﺟﺰارﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺪرﺑﻴﻦ
 وﻳﻄﺒﻖ ﻫﺆﻻء اﻟﺠﺰاون اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ.ًﺗﺪرﻳﺒ ًﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ
ا¸ﺳﻼﻣﻲ وﻳﺘﻘﻴﺪون ﺑﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺑﺢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺒﺎدىء
 ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﺜﻠﻮن ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا¸ﺳﻼﻣﻴﺔ
،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
ً ﻓﻀ
.ﻼ ﻋﻦ اﻟﺬﺑﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ ﺣﺎدة

