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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 15 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1435 اIــــــوافق  اIــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــة r2014 يــــــتـــــــضـــــــمنr يــــــتـــــــضـــــــمن

اIـصـادقة عـلى الـنـظام الـتـقـني الـذي  يحـدد الـقـواعداIـصـادقة عـلى الـنـظام الـتـقـني الـذي  يحـدد الـقـواعد
اIتعلقة باIواد الغذائية  "حالل".اIتعلقة باIواد الغذائية  "حالل".

ـــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة

rو وزير التنمية الصناعية و ترقية االستثمار

rو وزير الفالحة و التنمية الريفية

rو وزير الشؤون الدينية واألوقاف

 rستشفياتIو وزير الصحة و السكان وإصالح ا

- ~ــــقـــــتــــضى  الــــقــــانــــون رقم 09 - 03 اIــــؤرخ في29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و~ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اIـؤرخ في 5 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIـوافق  11 ســبــتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 89 - 99 اIؤرخ
في 23 ذي القـعـدة عام  1409 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير الشؤون الدينية

- و~ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم  الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 12
اIــــؤرخ في 4 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام  1410 اIــــوافق  أول
rيــنـايــر ســنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الــفالحـة

rتممIعدل و اIا

- و~ـــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اIــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اIــــوافق  30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
 1990 واIـتـعلق بـرقـابة الــجــودة و قـمـع الــغـش r اIــعـدل

rتممIو ا

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 91 - 04 اIؤرخ
في 3 رجب عــــــام  1411 اIــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1991
واIــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاIــــــــواد اIـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

rوادIو~ستحضرات تنظيف هذه ا

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 91 - 53 اIؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1411 اIــوافق 23 فــبـــرايـــر ســـنــة 1991
واIـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اIـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

rاألغذية لالستهالك

- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 514
اIــــؤرخ في 15 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام  1412 اIــــوافق 22
ديــســمـــبــر ســنــة 1991 واIـــتــعــلـق بــاحلــيـــوانــات الـــتي �ــنع

rالقانون ذبحها
- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 92 - 65 اIؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام  1412 اIــوافق  12 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIـــتــعـــلق ~ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اIـــواد اIــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتممIعدل واIا rستوردةIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 363
اIــــؤرخ في  18 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام  1416 اIــــوافق 11
نــوفــمــبــر  ســنــة 1995 الــذي يــحــدد  كــيــفـــيــات  الــتــفــتــيش
البيـطري  للـحيوانـات  احليـة  و اIنتـوجات احليـوانية أو
اIنـتوجـات اآلتية من أصل حـيواني اخملـصصـة لالستهالك

rتممIا rالبشري
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـؤرخ في 17 شـوال عام  1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة 

- و~قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 04 - 82 اIؤرخ
في  26 مــــحــــرم عـــام 1425 اIــــوفق  18 مــــارس ســــنـــة 2004
الـــذي يــحـــدد شــروط وكـــيـــفــيـــات مــنح االعـــتـــمــاد الـــصــحي
لـلمنشآت الـتي يرتبط نشاطـها باحليوانـات و اIنتوجات

rتممIا rصدر احليواني و كذا نقلهاIاحليوانية و ذات ا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 319
اIـــــؤرخ في 22 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1425 اIـــــوافق 7 أكـــــتـــــوبـــــر
ســـنــة 2004 الـــذي يـــحـــدد مـــبـــاد® إعـــداد تـــدابـــيـــر الـــصـــحـــة

rوالصحة النباتية واعتمادها و تنفيذها
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اIــــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اIــــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر
سـنة 2005 واIـتعـلق بتـنظـيم التـقيـيس و سيـرهr ال سيـما

rادة 28 منهIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اIــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اIــوافق 10 ديـــســـمـــبــر
سنة 2005 الـذي يحدد شروط مـراقبة مـطابقة اIـنتوجات

rستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اIـؤرخ في 25 ذي احلــجــة عـام  1432 اIـوافق  21 نـوفــمــبـر
سنة  2011 الذي  يحدد صالحـيات وزير الصحة والسكان

rستشفياتIو إصالح ا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 203
اIـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اIـوافق  6 مـايـو
ســنــة 2012 واIــتــعــلق بــالــقــواعـــد اIــطــبــقــة في مــجــال أمن

rنتوجاتIا
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- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 214
اIـؤرخ في  23 جـمـادى الثـانـيـة عام 1433 اIـوافق 15 مـايو
ســـنـــة 2012 الـــذي يــــحـــدد شــــروط وكـــيـــفــــيـــات اســـتــــعـــمـــال
اIــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اIــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اIـــــوجــــهــــة

rلالستهالك البشري
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 378
اIــؤرخ في 5 مـــحـــرم عــام 1435 اIــوافق 9 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2013 الــذي يـحــدد الــشـروط والــكــيـفــيـات اIــتــعـلــقــة بـإعالم

rستهلكIا
- و~ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 392
اIـؤرخ في 21 مـحـرم عام  1435 اIـوافق 25 نـوفـمـبـر سـنة
 2013 الـذي يــحـدد صالحــيـات وزيــر الـتــنـمــيـة الــصـنــاعـيـة

rوترقية االستثمار

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة  28 من اIـرسوم
التنفيذي رقم 05 - 464 اIؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426
اIــوافق 6 ديــســمـــبــر ســنــة 2005 واIــذكـــور أعالهr يــصــادق
على الـنـظام الـتـقنـي الذي يـحـدد القـواعـد اIتـعـلقـة بـاIواد

الغذائية "حالل" اIلحق بهذا القرار.

2 :  : يــحــدد الــنــظــام الـــتــقــني اIــذكــور في اIــادة اIـادة اIـادة 
األولـى أعالهr اIـــتــطـــلـــبـــات الــتـــنـــظــيـــمـــيـــة الــتـي يــجب أن

تستجيب لها اIواد الغذائية "حالل".

اIادة اIادة 3 :  : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1)
من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اIـادة اIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 15 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 17 مارس سنة 2014.

اIلــحقاIلــحق

النظام التقني  الذي يحدد القواعد اIتعلقةالنظام التقني  الذي يحدد القواعد اIتعلقة

باIواد الغذائية  "حالل"باIواد الغذائية  "حالل"

القطاع الوزاري اIبادر: وزارة التجارةالقطاع الوزاري اIبادر: وزارة التجارة

األهداف اIشروعة اIنتظر حتقيقها : األهداف اIشروعة اIنتظر حتقيقها : 

rواد الغذائية "حالل" ودعمهاIالتحكم في رقابة ا -

- تـــلـــبـــيـــة الــرغـــبـــات اIـــشـــروعــة لـــلـــمــــســـتـــهـلك
اIــســـلم من حــيـث أصل اIــواد الـــغــذائـــيــة وكــذا مـــكــونـــاتــهــا

اIوضوعة لالستهالكr طبقا للدين اإلسالمي.

األخـطـار اIــتـرتـبـة  فـي حـالـة عـدم حتــقـيق الـهـدف أواألخـطـار اIــتـرتـبـة  فـي حـالـة عـدم حتــقـيق الـهـدف أو
األهداف اIشروعة :األهداف اIشروعة :

- وضـع هــذا الــتــنــظـيـم حــيــز الــتــنــفـيــذ يــســمـح بــسـد
الـــفـــراغ الـــقــانـــوني اIـــوجـــود حـــالــيـــا في هـــذا اجملـــال و كــذا
تـنـظـيم مـتـابــعـة صـارمـة لـكل عـمــلـيـة إنـتـاج وعـرض اIـواد

rالغذائية "حالل" لالستهالك

- عــــدم احــــتـــرام الــــقـــواعــــد احملـــددة في هــــذا الـــنــــظـــام
الـــتـــقـــني الـــذي يــجـب أن تــســـتـــجــيـب له اIـــواد الــغـــذائـــيــة
"حالل"r �ــكن أن يــنـجـم عـنه اIــســاس بـاIــصــالح اIــعـنــويـة

للمستهلك اIسلم.

1/ - موضوع ومجال التطبيق :/ - موضوع ومجال التطبيق :

يـــهــدف هـــذا الــنـــظـــام الــتـــقـــني إلى حتـــديـــد الــقـــواعــد
اIتعلقة باIواد الغذائية "حالل" .

2/ - مصادر التوثيق و التقييس :/ - مصادر التوثيق و التقييس :

يرتكز هذا النظام التقني على :

- التـوجـيهـات الـعامـة لـلـمدونـة الـغذائـيـة الستـعـمال
r( CAC/GL 24-1997 ) "مصطلح "حالل

- مـــبــــاد® تــــوجــــيـــهــــيــــة عــــامـــة بــــشــــأن األغـــذيــــة حالل
r(1:2011) منظمة  التعاون  اإلسالمي : سميك)

- اIـواصفة م ج : 15080  "دليل اIمـارسات الصـحية
 r"للحوم

- اIـواصـفة م ج : 15505  "دلـيل اIـمارسـات الـدولـية
اIوصى بها - اIباد® العامة لسالمة األغذية".

وزير وزير التنمية الصناعيةالتنمية الصناعية
وترقية االستثماروترقية االستثمار
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير وزير الشؤون الدينيةالشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد الله غالم اللهبوعبد الله غالم الله

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

وزير الصحة و السكان وإصالح اIستشفياتوزير الصحة و السكان وإصالح اIستشفيات
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 17 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1435 هـ هـ
19 مارس سنة  مارس سنة 2014 م م

3/ - اIتطلبات التي يجب استيفاؤها :/ - اIتطلبات التي يجب استيفاؤها :

1/3 اIتطلبات التقنية : اIتطلبات التقنية :

1/3 -  - 1. تعاريف : تعاريف :

يــقـصـد في مـفـهــوم أحــكــام هــذا الــنــظــام الـــتــقــني
~ا يأتي :

أ - غذاء "حالل" : أ - غذاء "حالل" : كل غذاء يباح استهالكه في الدين
اإلسالمي والذي يستجيب للشروط اآلتية :

- يـــجـب أن ال تـــدخل في تـــشـــكـــيـــلـه وال في تـــركـــيـــبه
r"منتوجات أو مواد " غير حالل

- يــجب أن ال تـســتـعــمل في حتـضــيـره أو حتــويـله أو
نـقـله أو تـخـزيـنه أدوات أو مـنـشـآت غـيـر مـطـابـقـة ألحـكـام

r هذا النظام التقني

- يـجب أن ال يـكـون قــد المس بـشـكل مــبـاشـر أغـذيـة
تـخالـف أحكـام اIطـتX (2) اIـذكورتـX أعالهr من الـنقـطة

أr أثناء حتضيره أو حتويله أو نقله أو تخزينه.

ب - الــتــذكــيــة : ب - الــتــذكــيــة : وهي ذبح أو نــحـــر احلــيــوان الــبــري
اIـبـاحr أو عقـره حـسب الـدين اإلسالمي و وفق الـكيـفـيات

و الشروط احملددة  في اIلحق بهذا النظام التقني.

1/3 -  - 2. عموميات :. عموميات :

1/3 -  - 2 -  - 1. األغــــــذيـــــــة  "غــــــيـــــــر حالل" :  األغــــــذيـــــــة  "غــــــيـــــــر حالل" : وهي اIــــــواد

الغذائية ذات األصـل احليواني و النباتي و كذا اIنتجات
اIشـتـقة مـنـهاr غـير اIـبـاحة في الـدين اإلسالمي اIـذكورة

أدناه : 

أ - اIواد الغذائية ذات األصل احليواني :أ - اIواد الغذائية ذات األصل احليواني :

rاخلنازير واخلنازير البرية -

rيتةIا -

rالدم -

rالبغال و احلمير األليفة -

rاحليوانات آكالت اللحوم ذات اخملالب أو األنياب -

rو القردة Xالكالب و الثعاب -

- احلـيــوانـات الــبــريـة الــضـارة كــاجلــرذان وكـثــيـرات
rاألرجل والعقارب

rائية السامة و اخلطيرةIاحليوانات ا -

- احلـــيــــوانـــات الــــتي نُــــهي فـي الـــدين  اإلسـالمي عن
rقتلها

- احلـــيــوانــات الــتـي تــتم تــغـــذيــتــهــا عـــمــدا وبــصــورة
r"متواصلة باألغذية "غير احلالل

- كل حـــيــــوان آخـــر مـــذبـــوح بـــطـــرق غـــيـــر مـــطـــابـــقـــة
ألحكام هذا النظام التقني (البند: r1 - 1/3 ب).

ب - اIواد الغذائية ذات األصل النباتي :ب - اIواد الغذائية ذات األصل النباتي :

 - الــنــبـاتــات الــســامـة والــضــارةr إال إذا أمــكن إزالـة
السم أو الضرر أثناء عملية التحويل.

ج - اIشروبات :ج - اIشروبات :

- اIشروبات اIسكرة و/أو الضارة.

د - اIكونات واIضافات الغذائية : د - اIكونات واIضافات الغذائية : 

- كل اIـكـونـات و اIضـافـات الـغذائـيـة احملصـل علـيـها
من اIـواد الـغـذائـيـة اIـذكـورة  في الـنـقاط  "أ" و"ب" و"ج"

أعاله (1/3 - 2 - 1).

1/3 -  - 3 .  .  حتويل اIواد الغذائية : حتويل اIواد الغذائية :

1/3 -  - 3 -  - 1 . . متطلبات حتويل األغذية "حالل" :  متطلبات حتويل األغذية "حالل" : 

يــعــتــبــر كـل غــذاء مــحــول "حالال" عــنــدمــا يــســتــجــيب
للمتطلبات اآلتية :

- اIـواد  و اIكـونـات الـتي تـشـكـله ال حتـتـوي على أي
r"مصدر "غير حالل

- يــــجب أن يــــحــــضّـــــر الــــغــــذاء أو يــــحــــوّل أو يــــصــــنع
بــاسـتـعـمــال جتـهـيــزات و مـنـشــآت خـالـيـة مـن تـلـوث ~ـواد

r"غير حالل"

- يفصل عـن كل غذاء آخر ال يـستـجيب لـلمـتطـلبات
احملــــددة في هـــذا الـــنـــظـــام الـــتـــقـــنـي أو عن كل مـــادة أخـــرى
تعتبر "غير حالل"r أثناء حتضيره أو حتويله أو توضيبه

أوتخزينه أو نقله.

1/3 -  - 3 -  - 2 . . التجهيزات و األدوات : التجهيزات و األدوات :

يـجب أن ال تصـنع أو حتتوي الـتجـهيزات و األدوات
و خـطــوط اإلنـتـاج اIــسـتــعـمـلــة في إنـتــاج اIـواد الـغــذائـيـة

"حالل" على مواد تعتبر "غير حالل".
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يجب أن ال تــحـتـوي الـزيوت اIـستعـملة في صـيانة
اآلالت و األجــــهـــــزة الــــتي تـالمس الــــغـــذاء عــــلى أي مــــكـــون

"غير حالل".

1/3 -  - 3 -  - 3 . . شروط حتويل األغذية "حالل" :شروط حتويل األغذية "حالل" :

�ـكن حتــضـيـر أو حتــويل أو تـخــزين األغـذيـة "حالل"
في دائــرة أو سـلــســلــة مــخـتــلــفــة  في نــفس مــحل حتــضــيـر
غـذاء "غـيـر حالل" شـرط اتخـاذ الـتـدابيـر الالزمـة لـتـجنب

أي تالمس بX اIواد الغذائية "حالل" و "غير حالل".

�كـن اسـتعـمـال الـتـجـهـيـزات و األجـهـزة  و اIـنـشآت
األخــرى الـتي اســتـخــدمت في حتـضــيـر أو حتــويل أو نــقل
أو تـخزين الـغذاء "غـير حالل" شـريطـة احتـرام التـقنـيات
اIالئمة لـلنظـافة لـتجنب كل مالمـسة بـX اIواد الغـذائية

"حالل" و "غير حالل".

2/3 - - اIتطلبات الصحية :اIتطلبات الصحية :

2/3 -  - 1 . . الصحة احليوانية و النباتية :الصحة احليوانية و النباتية :

يـــجب أن تــــكـــون اIــــواد الـــغــــذائـــيـــة "حـالل" نـــظــــيـــفـــة
وســــلــــيــــمــــة وال تــــشــــكـل خــــطــــرا عــــلى اIــــســــتــــهــــلكr طــــبــــقــــا
لــلـــمـــواصـــفـــات والـــتــنـــظـــيم الـــســـاري اIـــفـــعـــول في مـــجــال

الصحة احليوانية و النباتية.

2/3 -  - 2 . . النظافة :النظافة :

يـــجـب أن تـــكــون اIـــواد الـــغـــذائـــيـــة "حـالل" مـــطـــابـــقــة
rــتعـلـق بـالـجـودة والـسالمةIللمـواصفــات و التـنــظيـم  ا
ال سـيـمـا فــيـمـا يـخص الـنــظـافـة و سـلـسـلــة الـتـبـريـد و كـذا

شروط احلفظ والتغليف والنقل.

يــــــجب أن تــــــســــــتـــــجــــــيـب اIـــــواد الــــــغــــــذائـــــيــــــة "حالل"
لــلـــخــصـــائص اIـــيـــكــروبـــيـــولــوجـــيـــة احملــددة فـي الــتـــنـــظــيم

الساري اIفعول.

3/3 . اIتطلبات التجارية :. اIتطلبات التجارية :

3/3 -  - 1 . التغليف : . التغليف :

* مـواد الــتــغـلــيف اIــوجــهـة Iـالمـســة األغــذيـة "حالل"
يجب أن ال : 

r "تصنع من مواد "غير حالل -

- حتــضـر أو تـعـالـج أو تـصـنع بــاسـتـعـمــال جتـهـيـزات
ملوثة ~واد "غير حالل".

* يجب أن تـنـجز عـمـليـة الـتـغلـيف بـطريـقـة نظـيـفة
وفي شروط حسنة للنظافة.

يـــجـب أن تــكـــون مـــواد الـــتــغـــلـــيف مـــطـــابــقـــة ألحـــكــام
التنظيم الساري اIفعول.

3/3 -  - 2 . الوسم : . الوسم :

زيــــادة عـــلـى الــــتـــعـــلـــيــــمـــات اIـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في
الــــتــــنــــظـــــيـم الــــســــــاري الــــمـــفــــعـــول و اIـــتــــعـــلـــقــــة بـــإعالم
اIـــســتـــهــلكr فـــإنه ال يــــرخـص بـــوضــع بـــيــــان "حالل" عــلى
وســم اIـــــواد الــــغـــــذائــــيـــــة إال بــــالـــــنــــســـــبــــة لـألغــــذيـــــة الــــتي
تــسـتــجــيـب لـلــمــتــطــلــبــات احملــددة في أحــكــام هــذا الــنــظـام

التقني.

يــجب أن ال يــســتــعـمـل بـيــان "حالل" بــطــريـقــة تــثــيـر
الـشـك حـول أمـن اسـتــعــمــال األغــذيــة "حالل" أو يــفـهـم مـنه
بأن لهـا قيمـة غذائية أعـلى أو لها أهـمية صحـية أكثر من

األغذية األخرى.

3/3 -  - 3 . التخزين و النقل : . التخزين و النقل :

يــجب فــصل اIــنـــتــوجــات  "حالل"  عــنــدمــا تــنــقل  أو
تـــخــزن أو تـــعــرض في كـل مــرحــلـــة عن اIــواد "غـــيــر حالل"

قصد جتنب االختالط أو التلوث.

يــجـب أن تــســتــوفي الـــوســائل اIــســتــعـــمــلــة في نــقل
اIـواد الغذائية قواعـد النظافة و الـنظافة الصـحيةr طبقا

للتنظيم الساري اIفعول.

4/ - شروط التذكية :/ - شروط التذكية :

يـجب  أن  تــطـابق  تـذكــيـة  كل  احلــيـوانـات  الــبـريـة
الــــتي يـــبــــيح الــــدين اإلسالمـي اســـتــــهالكــــهـــاr الــــكـــيــــفـــيـــات

والشروط احملددة في اIلحق بهذا النظام التقني. 

5/ - إجراءات تقييم اIطابقة :/ - إجراءات تقييم اIطابقة :

لـتقييم مـطابقة األغـذية "حالل" موضوع هـذا النظام
الــتـقــنيr يــتـعــX الــرجـوع إلى إجــراءات تــقـيــيم اIــطـابــقـة
اIــنــصــوص عــلــيــهــا فـي  اIــواصــفــات اجلــزائــريــة الــســاريـة

اIفعول اIذكورة فيما يأتي :  

م ج   15505 و م ج  15080.

وفي غـيــاب مـواصــفـات جــزائـريــةr يـتم الــرجـوع إلى
اIواصفات الدولية اIعتمدة عادة في هذا اجملال.   
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ملــحق النظام التقنيملــحق النظام التقني

كيفيات وشروط تذكية احليوانات البرية حسب الدينكيفيات وشروط تذكية احليوانات البرية حسب الدين
اإلسالمياإلسالمي

I - يــــجـب أن تــــكــــون كـــــيــــفــــيــــات وشـــــروط  تــــذكــــيــــة - يــــجـب أن تــــكــــون كـــــيــــفــــيــــات وشـــــروط  تــــذكــــيــــة
احلـــيــــوانــــات الـــبــــريــــة حـــسـب الــــدين اإلسالمـي مـــطــــابــــقـــةاحلـــيــــوانــــات الـــبــــريــــة حـــسـب الــــدين اإلسالمـي مـــطــــابــــقـــة

للقواعد اآلتية :للقواعد اآلتية :

I -  - 1 . يجب أن يكون احليوان اIوجه للتذكية : . يجب أن يكون احليوان اIوجه للتذكية : 

rمباحا في الدين اإلسالمي -

rسليما -

rحيا عند الذبح -

- مغذى عادة بأغذية "حالل".

I -  - 2 . الشخص اIكلف بالتذكية :  . الشخص اIكلف بالتذكية : 

يـجب أن يــكـون الـشـخص اIـكــلف بـالـتـذكــيـة مـسـلـمـا
وبـــالــغــا وعــاقال وعــارفــا بـــالــقــواعــد والــشــروط األســاســيــة

لتذكية احليوانات حسب الدين اإلسالمي.

I -  - 3 . أدوات و أجهزة التذكية : . أدوات و أجهزة التذكية :

* يـــجب أن يــذكـى احلــيـــوان بــأداة مـــنــظـــفــة مـــســبـــقــا
rومشحوذة جيدا

rيجب أن تقطع أدوات التذكية بأطرافها *

* يـجب أن تــكـون أجـهـزة الـتـذكــيـة وآالتـهـا وأدواتـهـا
نظيفة و مصنوعة من فوالذ غير قابل للصدأ.

I -  - 4 . أماكن التذكية :  . أماكن التذكية : 

يـــــجب أن يـــــراعـى في تـــــصـــــمـــــيم أمـــــاكـن و خـــــطــــوط
وعـمليـات التـذكيـة ما يسـتجـيب Iتـطلـبات "حالل" احملددة
في هــــذا الــــنــــظــــام الــــتـــقــــنـيr كــــمـــا يــــجـب أن يــــســـتــــجــــيب

Iتطلبات اIواصفات واألنظمة السارية اIفعول.

I -  - 5 . التدويــخ : . التدويــخ :

قصـد تسـهيل الـتذكـيـة حسب الـدين اإلسالميr �كن
اســــتـــــعـــــمــــال الـــــتـــــدويخ شـــــريـــــطـــــة أن ال يــــؤدي إلـى مــــوت

احليوان.

 II - يجب أن تسـتجـيب تذكـية احلـيوانـات للـقواعد

احملـددة في الـنـقـطـة "I" اIـذكــورة أعالهr وكـذا لـلـمـتـطـلـبـات
اIذكورة أدناه :

 II -  - 1 - اIـــراقـــــبـــة الــــصـــحــــيـــة لــــلـــحــــيـــوانــــات قـــبل - اIـــراقـــــبـــة الــــصـــحــــيـــة لــــلـــحــــيـــوانــــات قـــبل

التذكية :التذكية :

يـجب أن تـتـم مـراقـبـة احلـيـوانـات قـبل تـذكـيـتـهـا من
قـبل بـيطـري مؤهل وفـقـا للـطرق والـتعـلـيمـات اIنـصوص

عليها في اIواصفات واألنظمة السارية اIفعول.

 II -  - 2 - طريقة التذكية : - طريقة التذكية :

* يـجب أن يـذكى احلـيــوان بـعـد رفـعه  أو وضـعه من
rاألفضل على جنبه األيسر باجتاه القبلة

* يــــجب إيـالء أهــــمــــيـــــة خــــاصــــة لـــــلــــتــــقــــلـــــيل من آالم
rاحليوان عند تذكيته

* يــــجب عــــلى الــــشــــخـص اIــــكــــلف بــــالــــتــــذكــــيــــة ذكـــر
rالبسملة "بسم الله"  قبل تذكية كل حيوان

* يــجب تــنــفــيـذ الــتــذكــيـة بــحــركــة واحــدةr ويـرخص
إعـــادة جــرّ أداة الـــتــذكـــيــة دون رفـــعــهــا عـن احلــيـــوان أثــنــاء

rالتذكية

rمعا Xيجب قطع احللقوم و الودج *

* يـجب أن يـكـون الـنـزيف تـلـقـائـيـا و كـامالr ويـجب
إتــاحـة الــوقت الــكـــافـي لــضـــمـــان اســتــفــراغ احلــيـوان من

الدم.

 II -  - 3 - مراقبة الذبائح و أحشائها : - مراقبة الذبائح و أحشائها :

يـجب أن تـسـنـد عـمـلـية مـراقـبـة الـذبـائح و أحـشـائـها
إلى بـيطري مؤهلr طـبقا للمـواصفات واألنظـمة السارية

اIفعول.

III - يـجب أن تـســتـجـيب تــذكـيـة الـدواجن لــلـقـواعـد

احملـددة في الـنـقـطة "I" أعالهr و كذا لـلـمتـطـلبـات اIـذكورة
أدناه :

III -  - 1 - اIراقبة الصحية للدواجن قبل تذكيتها : - اIراقبة الصحية للدواجن قبل تذكيتها :

يــجب أن تـتـم اIـراقــبـة الــصـحــيــة لـلــدواجن اIـوجــهـة
لــلـــتــذكــيـــة من قــبـل بــيـــطــري مــؤهـلr وفــقــا لـــلــمـــواصــفــات

واألنظمة السارية اIفعول.

III -  - 2 -  طريقة التذكية : -  طريقة التذكية :

أ - التذكية باليد :أ - التذكية باليد :

يـجب عــلى اIـذكي عـنـد الــتـذكـيـة أن يـذكــر الـبـسـمـلـة
"بسم الله"  قبل تذكية كل واحدة من الدواجن.



يـــجب عـــلى الـــشــخص اIـــكـــلف بــالـــتـــذكــيـــة أن �ــسك
الـــرأس بــالــيــد بـــطــريــقــة مـالئــمــة و�ــده نـــحــو األســفلr ثم

يقطع احللقوم والودجX بسكX حاد.

ب - التذكية اآللية : ب - التذكية اآللية : 

�ـكن استـعمـال التـذكـية اآللـية مع احـترام الـشروط
اآلتية :

* يــجب أن يـكــون الـعـامل اIــسـتـعــمل لـلــسـكـX اآللي
rمسلما و بالغا

* يـجب عــلى الـعــامل أن يـذكــر الـبــسـمــلـة بــأن يـقـول
rاآللي Xبسم الله"  قبل تشغيل السك"

* إذا أراد العـامل مغـادرة مكـان الـتذكـية فـإنه يجب
علـيه أن يـوقف آلـة الـتذكـيـة. والسـتئـنـاف الـعمـلـيـةr فإنه

rذكورة أعالهIيجب أن يقوم بها بنفس الشروط ا

* يـجب أن يكون الـسكX اIـستعـمل ذا شفرة واحدة
rحادة

* يـجب أن تـؤدي عـمـليـة الـتـذكيـة إلى قـطع احلـلـقوم
rXوالودج

* يـجب عــلى الـشــخص اIـكــلف بـالـتــذكـيـة أن يــتـأكـد
بـأن كـل الـدواجن تـمـت تـذكـيـتــهـاr و أمـا الــدواجن الـتي لم

يتم إدراكـها بالسـكX اآلليr فيـجب تذكيـتها بـاليد حسب
نــــفــس الـــــشــــروط اIـــــذكــــورة أعـالهr بـــــعــــد الــــتـــــأكـــد من

rكونها ال تزال حية

* يــجب أن تــسـتــغـرق مــدة الــنـزيف الــوقت الــكـافي
لضمان النزيف الكلي للدم.

III -  - 3 - اIراقبة الصحية للذبائح : - اIراقبة الصحية للذبائح :

يـــجب أن يـــقـــوم بــعـــمـــلـــيــة مـــراقـــبـــة ذبــائـح الــدواجن
بــيـطــري مــؤهلr طـبــقــا لـلــمــواصـفــات واألنـظــمــة الـســاريـة

اIفعول.

 IV - تعتبر أغذية "حالل" بدون تذكية : - تعتبر أغذية "حالل" بدون تذكية :

rائيةIاألسماك واحليوانات ا *

* احلـيـوانـات "احلالل" الـتي ± اصـطـيـادهـا من طرف
مــــــســــــلم بــــــالـغ عــــــاقل عـن طــــــريـق الــــــصــــــيــــــدr أو بــــــإرســـــال
احلــيــوانــات اIـدربــة بــنــيــة االسـتــهالك مـع ذكـر الــتــســمــيـة

"بسم الله"  عند الرمي أو إرسال احليوانات اIدربة.

يجب تـذكيـة احليوانـات التي ± اصـطيادهـا حية عن
طريق احليوانات اIدربة حسب الدين اإلسالمي. 

احلــيـــوانــات الـــتي ± اصـــطــيـــادهــا مـــيــتـــة والــتي أكل
احليوان جزءا منها على األقلr تعتبر "غير حالل".
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