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مقدمة
في سوق المنتجات الحالل العالمي دائم التغير، تتطور صناعة 

اللحوم في المملكة المتحدة باستمرار وتسعى للتميز في 
أساليب الزراعة وتصنيع اللحوم بهدف إنتاج لحوم مطابقة 

ألعلى معايير رعاية الحيوان ومواصفات جودة اللحوم، مع 
أقل تأثير على البيئة امتثاالً لقواعد وقيم إنتاج اللحوم 

الحالل. تمتلك شركات تصنيع اللحوم في المملكة المتحدة 
أفضل المقومات التي تؤهلها لتلبية متطلبات أسواق المنتجات 
الحالل المختلفة نظًرا إلى خبرتها الممتدة لسنوات عديدة في مجال 

خدمة أسواق وقطاعات المنتجات الحالل الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة 
وأوروبا والشرق األوسط.

توجد العديد من المبادرات التي ينظمها قطاع صناعة اللحوم بهدف طمأنة 
مستهلكي المنتجات الحالل لمطابقة اللحوم المنَتجة في المملكة المتحدة للقواعد 

الصارمة إلنتاج اللحوم الحالل. وأكد إنشاء مجلس تنمية الزراعة والبستنة 
)AHDB( لمنصب مدير قطاع المنتجات الحالل على التزام هذه الهيئة الضريبية 

بتطوير قطاع المنتجات الحالل وضمان الوصول إلى قائمة أسواق المنتجات 
 AHDB الحالل التي يتزايد عددها، خاصة سوق الشرق األوسط. كما أنشأ مجلس
مجموعة أصحاب المصلحة في قطاع المنتجات الحالل في المملكة المتحدة بهدف 

تجميع قادة الرأي من المجتمع اإلسالمي وشركات تصنيع اللحوم لتبادل األفكار 
حول كيفية دفع قطاع المنتجات الحالل إلى األمام. هناك أيًضا برنامج سنوي 

لزيارة المزارع من جانب أصحاب المصلحة في قطاع المنتجات الحالل، 
ويتضمن زيارة المزارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع مسؤولي شركات 

تصنيع اللحوم الحالل والعلماء المسلمين وهيئات اعتماد المنتجات الحالل للتواصل 
مع المزارعين بشأن المشكالت المتعلقة بتبادالت سلسلة التوريد ورعاية الحيوانات 

وتربيتها. أطلق وزير رعاية الحيوان في المملكة المتحدة، اللورد جولدسميث، 
نظام ضمان إثبات الحياة )DoL( في إبريل 2021.  يسعى نظام ضمان إثبات 

الحياة إلى تقديم ضمان إلى شركات تصنيع اللحوم الحالل بأن الصعق الكهربائي 
للرأس فقط للحيوانات المجترة الصغيرة ال يؤدي إلى وفاة الحيوانات قبل الذبح 

وهو مطلب مهم إلنتاج اللحوم الحالل.

د/ أوال فوسيني، مدير قطاع المنتجات الحالل



المنتجات الحالل بالمملكة المتحدة
حرصت صناعة اللحوم في المملكة المتحدة على مر العقود على تلبية االحتياجات 

الغذائية للمسلمين الذين يتزايد عددهم سريًعا في المملكة المتحدة. بلغ عدد المسلمين 
أقل من ثالثة ماليين بقليل وفًقا لتعداد السكان والمساكن لعام 2011، وتشكل 

اللحوم عنصًرا مهًما في نظامهم الغذائي، مع وجود أدلة تثبت أن استهالك المسلمين 
في المملكة المتحدة يمثل أكثر من 20% من استهالك المملكة المتحدة من لحوم 

األغنام المحلية. وبصرف النظر عن السوق المحلية، تمتلك شركات تصنيع اللحوم 
في المملكة المتحدة أعواًما من الخبرة في تصدير اللحوم الحالل إلى دول االتحاد 
األوروبي التي توجد بها أعداد كبيرة من المسلمين، ومنها فرنسا وألمانيا وهولندا 

وغيرها. ترتبط اللحوم الحالل في المملكة المتحدة في أذهان مستهلكيها بجودة 
األكل العالية والمراعي العشبية الكبيرة والرعاية الفائقة للحيوان. إن المجهود الذي 

يبذله مزارعونا يدعوهم إلى الفخر، وهم يسعون إلى تربية الحيوانات في أفضل 
الظروف لتحقيق كل ما يتطلع إليه المستهلكون.

ر للحوم األغنام على مستوى  نظًرا إلى أن المملكة المتحدة تعد ثالث أكبر مصدِّ
العالم، فإن شركات تصنيع اللحوم في المملكة المتحدة في مكانة تجعلها قادرة على 
تقديم منتجات عالية الجودة إلى المستهلكين في الدول ذات األغلبية المسلمة خارج 

االتحاد األوروبي.  في األعوام األخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في حجم 
صادرات المملكة المتحدة من لحوم األغنام الحالل إلى الشرق األوسط، وتعمل 

شركات تصنيع اللحوم في المملكة المتحدة بجد للحفاظ على هذا المستوى. تتفهم 
الشركات المصنعة لدينا احتياجات األسواق المختلفة وتسعى إلى تلبية متطلبات 

المستوردين المحددة من حيث تكوين الذبيحة والوزن والغطاء الدهني. هناك تدابير 
مطبَّقة على شركات التصنيع في المملكة المتحدة لتتبع المنتجات رجوًعا إلى 

المزارع التي أتت منها الحيوانات، ما يمنح المستهلكين مستوى أخر من الثقة 
وراحة البال.

يعتبر ضمان كون اللحوم حالالً من صميم أهداف صناعة إنتاج اللحوم الحالل في 
المملكة المتحدة. وهناك العديد من هيئات اعتماد المنتجات الحالل في المملكة 

المتحدة التي تم توثيقها واالعتراف بها من ِقبل هيئات في الشرق األوسط العتماد 
اللحوم للتصدير إلى الشرق األوسط. استناًدا إلى متطلبات المستهلك، تمتثل شركات 
تصنيع اللحوم في المملكة المتحدة كلًيا لمتطلبات معيار المنتجات الحالل لدى دول 

مجلس التعاون الخليجي )GSO993(، ومعيار المنتجات الحالل الماليزي 
 )23000 MUIS HAS( ومعيار المنتجات الحالل اإلندونيسي ،)2009/MS1500(

وغيرها.
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العمل مع المجتمع اإلسالمي
لدى مجلس AHDB مدير مخصص لقطاع المنتجات الحالل يعمل عن قُرب مع المزارعين ومشغلي 

المجازر والمجتمع اإلسالمي للوصول لفهم أفضل لمتطلبات أسواق المنتجات الحالل المختلفة. ويوجد في 
المملكة المتحدة مجتمع إسالمي مزدهر في جميع أنحائها، لذلك أنشأ مجلس AHDB مجموعة ألصحاب 

المصلحة في قطاع المنتجات الحالل، مكونة من علماء مسلمين وهيئات اعتماد المنتجات الحالل ومزارعين 
ومشغلي مجازر لتبادل األفكار حول ممارسات اإلدارة الجيدة. تعد مجموعة أصحاب المصلحة في قطاع 

المنتجات الحالل منصة لتبادل األفكار بين جميع األطراف، بهدف تحسين ممارسات إنتاج اللحوم الحالل في 
المملكة المتحدة. هناك أيًضا برنامج سنوي لزيارة المزارع من جانب أصحاب المصلحة في قطاع المنتجات 

الحالل ما يتيح للمزارعين تحسين معرفتهم بالمنتجات الحالل بينما يكّون أصحاب المصلحة رؤية حول 
األنظمة المختلفة للمزارع والتغذية وإجراءات تربية الحيوانات.

أعّد مجلس AHDB الكثير من المصادر ووفرها لشركات تصنيع اللحوم الحالل في المملكة المتحدة لتحسين 
ممارساتهم وتمكينهم من اختراق سوق المنتجات الحالل المتنامي. ومن هذه المصادر دليل مخصص لتقطيع 
اللحوم الحالل، ومواد تعليمية حول طرق الذبح المختلفة، وكتيب إرشادي عن األضاحي، ومئات الوصفات 

لتشجيع مستهلكي اللحوم الحالل على تجربة أطباق مختلفة.

تميز المزارع
تعد الزراعة في المملكة المتحدة من الصناعات التي تحكمها مجموعة من 
أكثر اللوائح تنظيًما على مستوى العالم. تم وضع هذه اللوائح لضمان إنتاج 

مزارعينا لحيوانات مطابقة ألعلى معايير رعاية الحيوان مع أقل تأثير ممكن 
على البيئة. يدرك مزارعونا أهمية رعاية الحيوان واالستدامة البيئية في إنتاج 

اللحوم الحالل وهم حريصون على إنتاج حيوانات تلبي المتطلبات الصارمة 
للمنتجات الحالل من حيث نوع التغذية وإجراءات التربية التي يتبعونها. 

تسهل ظروف الطقس في المملكة المتحدة نمو مساحات واسعة من المراعي 
التي يستخدمها مزارعونا فيما بعد لتغذية الماشية، ما يؤدي إلى إنتاج لحوم 
فائقة الجودة. لدى المملكة المتحدة سالالت مسجلة من األغنام أكثر من أي 
دولة أخرى في العالم؛ لذلك يستطيع المزارعون اختيار السالالت التجارية 

استناًدا إلى السوق المستهدفة، وتوقعات العمالء، وظروف الطقس والمراعي 
المحلية. ونوفر بانتظام فرًصا ألصحاب المصلحة في قطاع المنتجات الحالل 

لزيارة المزارع ومراقبة تميزها في العمل.

مسجد كامبريدج، المملكة المتحدة

امسح هنا لعرض فيديو لزيارة إحدى مزارع حالل
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مجازر اللحوم الحالل
تعد المملكة المتحدة أكبر منتج للحوم األغنام في أوروبا وقد خدمت 

العديد من أسواق المنتجات الحالل حول العالم على مدار عقود. 
وعلى الرغم من تزايد عدد المسلمين في المملكة المتحدة وخارجها، 

فإن شركات تصنيع اللحوم في المملكة المتحدة لديها القدرة على 
خدمة أسواق المنتجات الحالل المحلية والعالمية المتزايدة، بما في 

ذلك الشرق األوسط. يعمل مشغلو المجازر في المملكة المتحدة وفق 
تشريعات رعاية الحيوان وسالمة الغذاء في المملكة المتحدة، 

باإلضافة إلى االمتثال لقواعد الذبح الحالل التي تشرف عليها العديد 
من هيئات اعتماد المنتجات الحالل المعروفة. ولتحسين االمتثال 
لمعايير المنتجات الحالل، أطلقت المملكة المتحدة مؤخًرا نظام 

ضمان إثبات الحياة )DoL( الذي يهدف إلى الحفاظ على سالمة 
المنتجات الحالل في مجازر المملكة المتحدة. أصدر هذا النظام 
وزير رعاية الحيوان في المملكة المتحدة، اللورد جولدسميث، 
ويهدف إلى ضمان أال تؤدي أي وسيلة صعق مستخَدمة إلنتاج 

المنتجات الحالل إلى وفاة الحيوانات قبل ذبحها لالمتثال للقواعد 
الصارمة للمنتجات الحالل.
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عملية الذبح الحالل واالعتماد
حسب القانون التشريعي يتعين على القائمين على الذبح في المملكة المتحدة الحصول على شهادة الكفاءة 

)CoC(. ويضمن هذا فهمهم لعملية الذبح وتأثير دورهم في رعاية الحيوان والصحة العامة. باإلضافة إلى 
الحصول على شهادة الكفاءة، ُيتوقع أيًضا من القائمين على الذبح الحالل تلبية المتطلبات الدينية. تنفذ هيئات 

اعتماد المنتجات الحالل إجراءات العناية الواجبة لضمان التزام القائمين على عمليات الذبح الحالل بالمعايير 
الدينية. على سبيل المثال، يجب أن يكون القائمون على عمليات الذبح مسلمين وصلوا إلى سن التمييز.

يجب التسمية )ذكر اسم هللا عز وجل( قبل كل عملية يقوم بها الشخص القائم على عملية الذبح. لتسهيل 
تصفية الدم، يجب أن يكون خط الذبح مصمًما بطريقة تتيح وقًتا كافًيا لتصريف دم الذبيحة بالكامل نظًرا إلى 

حرمة تناول الدم المسفوح في اإلسالم. يتم اتباع إجراءات النظافة والفصل الصارمة أثناء السلخ ونزع 
األحشاء والتبريد والنقل. 

ر منتجاتها إلى الشرق األوسط عّمال للذبح الحالل ومشرفون يشرفون على  لدى شركات األغذية التي تصدِّ
العملية بأكملها لضمان االمتثال للمتطلبات الصارمة إلنتاج اللحوم الحالل وفًقا للشريعة. ُيرفق مع الشحنات 
المتجهة إلى الشرق األوسط شهادات تصدير للمنتجات الحالل والمستندات ذات الصلة الصادرة عن هيئات 

اعتماد المنتجات الحالل المعروفة والتي تصدق على أن المنتجات حالل. يتم أيًضا إصدار الشهادات 
الصحية للتصدير من ِقبل السلطة المختصة في المملكة المتحدة لجميع شحنات اللحوم المتجهة إلى الشرق 

األوسط. 

يوجد في المملكة المتحدة العديد من هيئات اعتماد المنتجات الحالل المعترف بها من ِقبل هيئة اإلمارات 
للمواصفات والمقاييس )ESMA( والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة )SASO( والهيئة 

السعودية العامة للغذاء والدواء )SFDA( وهيئات أخرى في دول الشرق األوسط األخرى إلصدار شهادات 
تصدير المنتجات الحالل.  





9

األضاحي
تعد المملكة المتحدة رائدة في سوق أضاحي المسلمين التي تذبح في أهم مواسم 

األعياد اإلسالمية. ولدى شركات تصنيع اللحوم في المملكة المتحدة خبرة طويلة 
في اختيار الحيوانات المناسبة لألضحية. فمن الضروري أن تكون الحيوانات 

عالية الجودة وفي سن وحالة صحية مناسبة عند التقرب إلى هللا عز وجل بتقديم 
أضحية. وضروري أن يتم ذبحها في الوقت المناسب بعد أداء صالة عيد 

األضحى. بعد التضحية، تجمع الجمعيات الخيرية المحلية التبرعات من اللحوم 
لتوزيعها على بنوك الطعام في المملكة المتحدة باإلضافة إلى ثمن الجلود لتقديمها 
إلى الفقراء والمحتاجين محلًيا ودولًيا.  وعلى مر السنين، خدمت شركات تصنيع 
اللحوم في المملكة المتحدة أيًضا عمالء األضاحي في االتحاد األوروبي، خاصًة 

في فرنسا وألمانيا وهولندا.

امسح هنا لعرض فيديو عن األضاحي
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يتم تحديد مقدار الدهون بالفحص البصري للغطاء الدهني الخارجي. وتوجد خمس فئات أساسية. ويتم تقسيم 
الفئتين 3 و4 إلى فئتين فرعيتين هما L )أكثر ضموًرا( وH )أكثر امتالًء(

زيادة الدهون فئة الدهون  

صري للمظهر مع مراعاة شكل 
ص الب

يتم تحديد تكوين الذبيحة عن طريق الفح
ت لكي تؤثر الدهون في 

الذبيحة ومدى امتالء األرجل. وال يتم إجراء أي تعديال
الشكل العام.

إشارات التسويق
 طلبات منخفضة أو منعدمة

 أسعار مخفضة
أقل األرباح

 طلبات متوسطة
 أسعار متوسطة
أرباح متوسطة

 طلبات مرتفعة
 أسعار ممتازة
أعلى األرباح 

تصنيف ذبيحة الضأن
مهما كانت المواصفات التي تطلبها، تستطيع شركات تصنيع اللحوم الحالل في المملكة 
المتحدة تقديم منتجات تلبي توقعاتك من لحوم األغنام الحالل. على الرغم من أن معظم 

المستوردين في الشرق األوسط يفضلون ذبائح الضأن األصغر حجًما )بين 16-12 
كجم(، يستطيع المصدرون في المملكة المتحدة تلبية هذا المطلب باإلضافة إلى تلبية 

معايير إضافية حول تكوين الذبيحة ومستوى الغطاء الدهني. 

تستخدم المملكة المتحدة ودول االتحاد األوروبي نظاًما لتصنيف الذبائح، الذي يستخدم 
شبكة EUROP لتصنيف التكوين ويتم تصنيف مستوى الدهون من 1 إلى 5. يستطيع 

مستوردو المنتجات الحالل الذين يبحثون عن الضأن القادم من المملكة المتحدة استخدام 
الجدول أدناه كدليل.

تحسين تكوين الذبيحة
 

 
فئة تكوين الذبيحة
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الفخذ

الردف

الكتف

در
ص

ال

 بيت
الكالوي

الرقبة

 لحم
 الضلوع

 القريبة من
الرقبة

قطع لحم الضأن
باإلضافة إلى توريد ذبائح كاملة إلى الشرق األوسط وأسواق المنتجات الحالل الرئيسية األخرى، تستطيع الشركات المصنعة في 

المملكة المتحدة تقطيع وتعبئة قطع مختلفة من الضأن لتلبية مواصفات المستورد. سواًء كنت ترغب في شحن منتجاتك بحًرا أو جًوا، 
تستطيع شركات التصنيع لدينا تقديم منتج مالئم يلبي متطلباتك تماًما.

ترد أدناه بعض قطع اللحم المشهورة التي يرسلها مصدرو اللحوم في المملكة المتحدة إلى سوق الشرق األوسط؛ ويمكن أيًضا تجهيز 
قطع حسب الطلب لتلبية احتياجات المستوردين الخاصة.

الفخذ والردف الوسط )بيت الكالوي( الربع األمامي

فخذ الحمل المناسب للشوي الريش



أنتجه لك:
AHDB, Stoneleigh Park, Kenilworth,  

Warwickshire, CV8 2TL

 هاتف:  2051 7669 24(0) 44+
exports@ahdb.org.uk  :البريد اإللكتروني 

ahdb.org.uk  :موقع الويب 
@TheAHDB  

comms@ahdb.org.uk إذا لم تعد ترغب في تلقي هذه المعلومات، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا على

مجلس إدارة الزراعة والبستنة )AHDB( هو هيئة ضريبية تشريعية يمولها المزارعون والفالحون وغيرهم في سلسلة التوريد. وهدفنا هو حث الفالحين 
والمزارعين والعاملين في هذه الصناعة على النجاح في عالم سريع التغير. ونقدم للعاملين في الصناعة الطرق العملية سهلة االستخدام التي يمكنهم تطبيقها 
مباشرة التخاذ قرارات أفضل وتحسين أدائهم. وتم إنشاء مجلس إدارة الزراعة والبستنة )AHDB( عام 2008 وتصنيفه كهيئة عامة غير وزارية، ويدعم 

الصناعات التالية: اللحوم والماشية )األغنام والضأن( في إنجلترا؛ والبستنة واأللبان والبطاطس في بريطانيا العظمى؛ والحبوب والبذور الزيتية في المملكة 
المتحدة. وتغطي تحويالت المجلس 72% من إجمالي الناتج الزراعي في المملكة المتحدة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن المجلس على الموقع 

ahdb.org.uk

جميع العالمات التجارية والشعارات واألسماء التجارية األخرى المضمنة في هذا المنشور هي عالمات تجارية ألصحابها المعنيين. وال يتم منح أي حقوق 
فيها من دون إذن كتابي مسبق من مالكيها المعنيين.

على الرغم من أن مجلس تنمية الزراعة والبستنة يسعى جاهًدا لضمان أن تكون المعلومات الواردة في هذه الوثيقة دقيقة في وقت طباعتها، إال أنه ال يقدم 
أي ضمان فيما يتعلق بذلك، وإلى أقصى حد يسمح به القانون، ال يتحمل المجلس أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف أو اإلصابة الناتجة )بما في الناتجة عن 

اإلهمال( أو المتكبدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بالمعلومات أو اآلراء المتضمنة في هذه الوثيقة أو المحذوفة منها.

© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 محفوظة لمجلس تنمية الزراعة والبستنة. جميع الحقوق محفوظة.

المزيد من المعلومات
يجب على المستوردين الذين يرغبون في استيراد لحوم 
حالل من المملكة المتحدة التواصل مع الشخص التالي 

للحصول على قائمة كاملة بمصدري اللحوم في المملكة 
المتحدة:

د/ أوال فوسيني
 AHDB كبير مديري قطاع المنتجات الحالل، مجلس

)المملكة المتحدة(
awal.fuseini@ahdb.org.uk 

halal@ahdb.org.uk
ahdb.org.uk/halal
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