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Halal food is the type of foods permitted under Islamic Law 
“Sharia” that fulfill all the requirements set forth in the relevant 
technical regulations and standards. The concept of “Halal” 
means that food itself originates from halal source, i.e. animal 
origin of meat has to be an animal that is to be consumed 
legally under Sharia Law, and not from animals or birds that are 
not compliant with the Sharia Law.

Halal requirements extend to cover all the food chain from 
farm to table, that shall include animal feed, ante-mortem 
procedures, slaughtering and slaughterhouses, as well as 
handling, packaging, processing and storage of meat, in 
addition to food additives, and the maximum Limits of Ethyl 
Alcohol (ethanol) residues in foodstuffs, until food is fully 
prepared and provided to the consumer.

Verifying the fulfillment of halal requirements in food products 
is a part of the responsibility of Ports Health and Food Control 
Section, for  verifying the validity of imported food products as 
well as its conformity with the requirements set forth in relevant 
technical regulations and standards. This means that fulfilling 
Halal conditions is one of the requirements for the validity of 
food products. 

Provisions of this Guideline shall apply to all relevant food 
products, regardless of the country of origin or the exporting 
country. Muslim countries shall be exempted from the 
requirement to Issue Halal / Halal Slaughtering Certificates for 
related products since they have original commitment to apply 
the requirements of Halal technical regulations and standards. 
However, this exception shall not preclude the verification of 
these requirements in those Muslim countries, whenever 
necessary.

 The food registration system was developed to facilitate some 
special procedures for specific food ingredients, such as 
gelatin, mono and diglycerides, where Halal requirements are 
reviewed during registration without the need to enclose Halal 
Certificates to every shipment of foodstuffs containing any of 
these ingredients and additives. In addition, a system to 
analyze food for halal compliance was developed in the Central 
Food Laboratories of the Ministry of Public Health (MOPH). It 
is now possible to thoroughly check the existence of some 
non-Halal ingredients, such as alcohol percentage and the 
origin of some organic ingredients, such as protein, if it comes 
from pork or any other non-halal origin.

The requirements set out in this Guideline shall be regarded as 
an ethical, legal and technical obligation by the MOPH, food 
importers and distributors, also concerned Islamic Bodies, 
based on the principle of partnership in ensuring the safety 
and validity of imported and traded foodstuffs.

The competent department at the MOPH considers this issue 
as a high concern and shall not accept any kind of complacency 
in implementing its requirements. The competent department 
shall expect all its involved partners to regard the issue with 
the same level of responsibility and commitment.

ــكام  ــا ألح ــا طبًق ــموح به ــة المس ـــ األغذي ــالل تل ــة الح ــد باألغذي يقص
الشــريعة اإلســالمية وتســتوفى المتطلبــات الــواردة فــي اللوائــح الفنيــة 
والمواصفــات القياســية ذات الصلــة. إن هــذا المفهــوم يعنــي أن يكــون 
ــن  ــم م ــدر اللح ــون مص ــالل، كأن يك ــدر ح ــن مص ــه م ــد ذات ــذاء بح الغ
حيــوان مســموح اســتهالكه شــرعًا، وليــس مــن تلـــ الحيوانــات والطيــور 

وغيرها التي نصت أحكام الشريعة على تحريمها.

تمتــد متطلبــات الحــالل لتشــمل السلســلة الغذائيــة مــن المزرعــة إلــى 
ــح  ــل الذب ــا قب ــالت م ــة ومعام ــالف الحيواني ـــ األع ــمل ذل ــدة، ويش المائ
وتصنيعهــا  وتعبئتهــا  اللحــوم  وتــداول  ومكانــه  الذبــح  وعمليــات 
متبقيــات  ونســبة  الغذائيــة  المضافــات  إلــى  باإلضافــة  وتخزينهــا، 

الكحول فيها، وصواًل إلى تجهيز الطعام وتقديمه للمستهلـ. 

إن التحقــق مــن متطلبــات اســتيفاء الحــالل فــي المنتجــات الغذائيــة هــو 
أحــد مســؤوليات قســم صحــة المنافــذ ومراقبــة األغذيــة فــي التحقــق 
اللوائــح  لمتطلبــات  واســتيفائها  المســتوردة  األغذيــة  صالحيــة  مــن 
أن  ذلـــ  مــن  ويقصــد  الصلــة،  ذات  القياســية  والمواصفــات  الفنيــة 
اســتيفاء اشــتراطات الحــالل هــو أحــد متطلبــات صالحيــة المنتجــات 

الغذائية.

تطبــق أحــكام هــذا الدليــل علــى جميــع األغذيــة ذات الصلــة بغــض 
النظــر عــن بلــد المنشــأ أو بلــد التصديــر، وتســتثنى الــدول اإلســالمية مــن 
متطلبــات إصــدار شــهادة الحــالل والذبــح الحــالل للمنتجــات ذات الصلــة 
والمواصفــات  الفنيــة  اللوائــح  متطلبــات  بتطبيــق  ملتزمــة  باعتبارهــا 
مــن  يمنــع  ال  االســتثناء  هــذا  ولكــن  بالحــالل،  الصلــة  ذات  القياســية 
ــرورة  ــت الض ــدول إذا اقتض ـــ ال ــي تل ــات ف ــذه المتطلب ــن ه ــق م التحق

ذلـ.

بعــض  لتســهيل  الغذائيــة  المــواد  لتســجيل  نظــام  اســتحداث  تــم 
اإلجــراءات الخاصــة ببعض مكونات األغذيــة كالجيالتين والجليســريدات 
خــالل  الحــالل  متطلبــات  مــن  التحقــق  يتــم  اذ  والثنائيــة  األحاديــة 
ــن  ــحنة م ــع كل ش ــالل م ــهادات ح ــاق ش ــة إلرف ــجيل دون الحاج التس
تلـــ األغذيــة التــي تحتــوي علــى تلـــ المضافــات. مــن جهــة أخــرى 
ــرات  ــي مختب ــالل ف ــري للح ــل المخب ــة التحلي ــر منظوم ــم تطوي ــد ت فق
األغذيــة المركزيــة التابعــة لــوزارة الصحــة العامــة، حيــث يمكــن التحــري 
بدقــة عــن وجــود بعــض المكونــات غيــر الحــالل كنســب الكحــول وأصل 
بعــض المكونــات العضويــة كالبروتيــن فــي حــال كان مصــدره مــن 

الخنزير أو غيرها على سبيل المثال.

إن المتطلبــات الــواردة فــي هــذه الدليــل تعــد التزامــًا أخالقيــًا وقانونيــًا 
وفنيــًا مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة ومســتوردي األغذيــة ومتداوليهــا، 
كذلـــ مــن قبــل الهيئــات اإلســالمية ذات الصلــة اســتنادًا الــى مبــدأ 

الشراكة في ضمان سالمة وصالحية الغذاء المستورد والمتداول.

ــوع  ــذا الموض ــر له ــة تنظ ــة العام ــي وزارة الصح ــة ف إن اإلدارة المختص
ــه،  ــق متطلبات ــي تطبي ــي ف ــن التراخ ــوع م ــل أي ن ــة وال تقب ــة عالي بأهمي
وتتطلــع إلــى أن يتعامــل جميــع شــركاؤها معــه بنفــس القــدر مــن 

المسؤولية وااللتزام.

يهــدف هــذا الدليــل إلــى توضيــح متطلبــات الحــالل والتحقــق مــن صحــة 
ودقــة ومصداقيــة شــهادة الحــالل أو شــهادة الذبــح الحــالل التــي تثبــت 
ــواد  ــا م ــي تركيبه ــل ف ــي يدخ ــات الت ــا أو المنتج ــوم أو منتجاته أن اللح

Introduction .11.  مقدمة
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The purpose of this Guideline is to set forward Halal 
requirements as well as verifying the validity, accuracy, and 
credibility of Halal / Halal Slaughtering Certificate, which  prove 
that meat, meat products, or products in which contain 
ingredients of additives of animal origin, have been supervised 
by one of Halal Bodies authorized by Qatar.

Halal Slaughtering Certificate shall be issued for all types of 
non-processed meat, while Halal Certificate shall be issued for 
any food products that include meat or fats or any ingredients 
of animal origin such as gelatin and other ingredients, as well 
as food bearing halal label / logo. Halal Bodies may issue Halal 
/ Halal Slaughtering certificates for processed meat products.

Sometimes, for various considerations, a symbol or logo 
indicating that the product is Certified Halal, may be added to 
the food label for a number of foodstuffs whose nature does 
not need Halal requirements, e.g. water, vegetable oils, 
vegetables and fresh fruits. These food products shall be 
treated as foodstuffs carrying claims that must be proven, as 
applied regarding health or nutritional claims, certificates 
proving that claim or justification thereof shall be required. 

Where meat products are processed in a country other than 
the country of origin, Halal certificates shall be requested from 
the country of the manufacturer, and the MOPH shall retain the 
right to request the enclosure of Halal / Halal slaughtering 
certificate from the country of origin whenever the MOPH 
deems it necessary.

At the time of the preparation of this Guideline, the MOPH 
does not have a specific or approved list of slaughterhouses / 
Abattoirs or of meat processing and manufacturing places in 
the countries exporting to Qatar. However, the importing 
requirements for these food products necessitate the existence 
of health certificates which include a clear statement that such 
facilities are subject to control of the competent authorities in 
the country of origin ensuring fulfillment of related health 
requirements. These include the implementation of accredited 
safety and quality assurance programs. On the other hand, the 
authorization of Islamic bodies to issue Halal / Halal slaughtering 
certificates according to the requirements of this Guideline 
shall include a clear statement of the licensed facilities and 
activities for those centers in relation to the issuance of these 
certificates.

This Guideline contains specific Halal / Halal slaughtering 
certificate templates (Appendix No.1) that are recommended 
to be used by the authorized bodies. However, if it is not 
possible to use these templates, commitment to data and 
statements contained therein must be observed, provided that 
such certificates shall be issued in Arabic or English language, 
or both.

ــات  ــدى جه ــطة إح ــا بواس ــراف عليه ــم اإلش ــد ت ــي ق ــل حيوان ــن أص م
إصدار شهادات الحالل المجازة لدى قطر.

يتــم إصــدار شــهادة الذبــح الحــالل لجميــع أنــواع اللحــوم غيــر المصنعــة، 
فــي حيــن يتــم إصــدار شــهادة الحــالل ألي منتجــات غذائيــة يدخــل فــي 
تصنيعهــا لحــوم أو دهــون أو أي مكونــات مــن أصل حيوانــي كالجيالتين 
وغيــره، باإلضافــة للمــواد الغذائيــة التــي تتضمــن بطاقــة بيانهــا كلمــة أو 
ــن  ــدار أي م ــالل إص ــهادات الح ــدار ش ــات إص ــن لجه ــالل. ويمك ــعار ح ش

شهادتي الحالل أو الذبح الحالل لمنتجات اللحوم المصنعة. 

ــان عــدد مــن األغذيــة  ــًا إلــى بطاقــة بي ــارات مختلفــة، يضــاف أحيان العتب
التــي ال تتطلــب طبيعتهــا اشــتراطات حــالل، كلمــة أو شــعارات تبيــن أنهــا 
حــالل، ومثــال ذلـ ميــاه الشــرب والزيــوت النباتيــة والخضــروات والفواكه 
الطازجــة.  ســيتم التعامــل مــع هــذه األغذيــة علــى أنهــا أغذيــة تحمــل 
ادعــاءات يجــب إثباتهــا أســوة بمــا يتــم تطبيقــه بشــأن وجــود ادعــاءات 
صحيــة أو تغذويــة، حيــث ســيتم طلــب الشــهادات التــي تثبــت ذلـــ 

االدعاء أو مبرراته.

فــي حــال تصنيــع منتجــات لحــوم فــي بلــد غيــر بلــد المنشــأ يتــم طلــب 
شــهادات الحــالل مــن البلــد األخيــر )الُمصنــع( مــع احتفــاظ وزارة الصحــة 
ــح الحــالل مــن  العامــة بحقهــا فــي طلــب إرفــاق شــهادة الحــالل / الذب

بلد المنشأ متى ما رأت ذلـ ضروريا.

حتــى تاريــخ إعــداد هــذا الدليــل ال توجــد لــدى وزارة الصحــة العامــة 
تجهيــز  أماكــن  أو  لمقاصب/مســالخ  معتمــدة  أو  محــددة  قائمــة 
وتصنيــع اللحــوم فــي البلــدان المصــدرة لقطــر. لكن اشــتراطات اســتيراد 
هــذه األغذيــة تتطلــب وجــود شــهادات صحيــة تتضمــن إفــادة واضحــة 
بلــد  المختصــة فــي  الجهــات  لرقابــة  المنشــآت  تلـــ  حــول خضــوع 
المنشــأ بمــا يضمــن اســتيفائها لالشــتراطات الصحيــة ذات الصلــة ومــن 
ضمنهــا تطبيــق برامــج ســالمة وجــودة معتمــدة. مــن جهــة أخــرى فــان 
إجــازة الهيئــات اإلســالمية إلصــدار شــهادات الحــالل / الذبــح الحــالل 
يشــمل  واضحــًا  تصريحــًا  تتضمــن  الدليــل  هــذا  متطلبــات  بحســب 
المنشــآت والنشــاطات المرخــص لتلـــ المراكــز ذات الصلــة بإصــدار هــذه 

الشهادات لها.

يحتــوي الدليــل علــى نمــاذج محــددة مــن شــهادات الحــالل والذبــح 
الهيئــات  قبــل  مــن  باســتخدامها  ينصــح   )1 رقــم  )الملحــق  الحــالل 
المجــازة، إال انــه وفــي حــال عــدم التمكــن مــن اســتخدام هــذه النمــاذج 
ــتراط  ــع اش ــا، م ــواردة فيه ــادات ال ــات واإلف ــزام بالبيان ــاة االلت ــب مراع يج

اصدار تلـ الشهادات محتوية على لغة عربية أو انجليزية أو كليهما.
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Definitions .22.  التعاريف

Key relevant definitions are as follows:

1. Food: Any substance or part of a substance made for 
human consumption by eating or drinking, whether this 
substance is a raw material, manufactured or semi-
manufactured. Food includes drinks and chewing gum 
and any other substance that is used in the manufacturing, 
processing and preparation processes. Food does not 
include live animals before slaughter, plants before harvest, 
fish before fishing, cosmetics, tobacco, medicinal products 
and drugs.

2. Halal food: Food that is permitted for consumption under 
the rules of Islamic Law (Sharia) that should fulfill all the 
requirements set forth in relevant technical regulations 
and standards.

3. Tazkeya: The slaughtering by a Muslim or Christian/Jew of 
a permissible animal, slaughtered or butchered controlled 
wild animal using a slaughtering machine for the sake of 
Allah, by any of the following means:

• Dhabh: It consists in cutting the esophagus, two 
jugular veins and the pharynx of the animal.

• Nahr: It consists in plunging a Knife in the base of the 
neck (libah). (The point between core of the neck). This 
is the method preferred for killing camels and similar 
animals. This method is also tolerated for the killing of 
cattle.

• Aqr: It consists in wounding of an uncontrolled animal 
in any part of the body. This method is applied for wild 
animals hunting of which is lawful (halal), or ferocious 
domestic animals. If the animal is captured alive, it 
should be slaughtered or have its throat cut.

4. Halal Certificate: a document issued by the competent 
Islamic bodies in the country of origin or the exporting 
country, indicating that meat or meat products or other 
related food have been processed and produced in 
accordance with the requirements of Sharia, or that the 
products or their components are halal, and that all 
conditions, materials and tools of preparation are in 
conformity with the requirements of Sharia and relevant 
stipulations.

5. Halal slaughtering certificate: a document issued by the 
competent Islamic body in the country of origin, indicating 
that living animals have been slaughtered in accordance 
with requirements of Sharia and relevant stipulations.

6. Competent Islamic body: It is the competent authority 
authorized / permitted to issue Halal / Halal slaughtering 
certificates for relevant food products. It could be an 
association or center, or any entity authorized by the 
competent authorities to undergo this type of activities. In 
non-Muslim countries, these bodies are usually associated 
with larger entities, with broader activities related to the 
Muslim community in that country.

فيما يلي أهم التعاريف ذات الصلة:

الغــذاء: أي مــادة أو جــزء مــن مــادة مخصصــة لالســتهالك اآلدمــي . 	
بطريــق األكل أو الشــرب ســواء كانــت مــادة أوليــة أو مصنعــة أو 
مــادة  وأي  المضــغ،  ولبــان  المشــروبات  ويشــمل  مصنعــة،  شــبه 
تشــمل  وال  والتحضيــر،  واإلعــداد  التصنيــع  عمليــات  فــي  تدخــل 
الحيوانــات الحيــة قبــل الذبــح والنباتــات قبــل الحصــاد واألســماك 

قبل الصيد ومواد التجميل والتبغ والمنتجات الطبية والعقاقير.

الغــذاء الحــال: الغــذاء المســموح بــه طبًقــا ألحــكام الشــريعة . 	
الفنيــة  اللوائــح  فــي  الــواردة  المتطلبــات  ويســتوفى  اإلســالمية 

والمواصفات القياسية ذات الصلة.

التذكيــة: انهــار المســلم أو الكتابــي دم حيــوان بــرًي، مقــدوٍر عليــه، . 	
ــة،  ــة مباح ــه؛ بآل ــدور علي ــر المق ــر غي ــر أو عق ــح أو نح ــه، بذب ــاح أكل مب

مقرونًا بنية القصد هلل وحده، وتتم بإحدى الطرق التالية ال غير:

الذبح: قطع الحلقوم والمريء والودجين. 	

النحــر: الطعــن فــي اللبــة وهــي الوهــدة )الحفــرة( التــي فــي  	
أســفل العنــق وهــي الطريقــة المفضلــة فــي تذكيــة اإلبــل 

وأمثالها، وتجوز في البقر.

العقــر: جــرح الحيــوان غيــر المقــدور عليــه فــي اي جــزء مــن  	
مــن  والمتوحــش  صيــده  المبــاح  الوحشــي  ســواء  بدنــه 
الحيوانــات المستأنســة فــان أدركــه الصائــد حيــًا وجــب ذبحــه او 

نحره.

شــهادة الحــال: وثيقــة تصدرهــا الهيئــة اإلســالمية المختصــة فــي . 	
ــر والتــي تبيــن أن اللحــوم أو منتجاتهــا أو  بلــد المنشــأ أو بلــد التصدي
بمــا  وإنتاجهــا  إعدادهــا  تــم  قــد  العالقــة  ذات  األخــرى  األغذيــة 
أو  المنتجــات  أن  أو  االســالمية،  الشــريعة  متطلبــات  مــع  يتطابــق 
مكوناتهــا حــالل، وأن جميــع ظــروف ومــواد وأدوات اإلعــداد تتوافــق 

مع متطلبات الشريعة االسالمية واالشتراطات ذات الصلة.

االســالمية . 	 الجهــة  تصدرهــا  وثيقــة  الحــال:  الذبــح  شــهادة 
المختصــة فــي بلــد المنشــأ والتــي تبيــن ان الحيوانــات الحيــة قــد تــم 
اإلســالمية،  الشــريعة  متطلبــات  مــع  يتطابــق  بمــا  ذبحهــا 

واالشتراطات ذات الصلة.

ــرح . 	 ــازة / المص ــة المج ــي الجه ــة: ه ــامية المختص ــة اإلس الهيئ
لهــا إصــدار شــهادات الحــالل و / أو شــهادات الذبــح الحــالل لألغذيــة 
ذات الصلــة، وقــد تكــون جمعيــة أو مركــز او أي كيــان مرخــص قانونا 
النشــاطات،  النــوع مــن  مــن الجهــات المختصــة لممارســة هــذا 
وعــادة مــا تكــون هــذه الهيئــات فــي الــدول غيــر اإلســالمية مرتبطــة 
بكيانــات أكبــر ذات نشــاطات تتعلــق بالجاليــة اإلســالمية فــي ذلـــ 

البلد.

ســامة الغــذاء: ضمــان أال تســبب األغذيــة اإلضــرار بالمســتهلـ . 	
عند إعدادها و/أو تناولها طبقًا لالستخدام المقصود منه.
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7. Food safety: Ensuring that food will not cause harm to 
the consumer when prepared / eaten according to its 
intended use.

8. Food validity / suitability: Food which is considered fit 
for human consumption according to its intended use as 
defined in the relevant technical regulations and Gulf 
standard or according to any alternative equivalent and 
approved measures.

9. Food hygiene: The conditions and measures necessary to 
ensure safety, suitability, and validity of food at all stages 
of the food chain.

10. Food chain: All stages of food handling, starting from 
primary production until it reaches the consumer.

11. Food handling: Processes of production, manufacturing, 
preparation, processing, packaging, repacking, covering, 
transportation, importation, possession, storage, 
distribution, delivery, display, sale and export or re-export 
of food at any stage of the chain Food.

12. Food Label: Any statement, symbol, trademark, or 
anything pictorial or descriptive, written, printed, drawn, 
marked, taped, chiseled, pressed on or attached to 
container, cover, or wrapping of any food or its packaging 
in an irremovable way.

13. Consignment / shipment: A specific quantity of imported 
food included in one official certificate. A shipment usually 
comes to the port of entry at the same time, containing 
one or more food product(s) included in one packing list. 
It is imported for sale or use in the state markets or 
intended for export.

14. Nutritional claims: Any statement on the food label 
implying a declaration, suggestion, or reference to a 
certain foodstuff which contains specific nutritional 
properties, including but not limited to, energy, protein, 
fats, vitamins or minerals content at certain levels that 
differ from known ordinary proportions.

15. Health claims: Any statement on the food label implying 
a declaration or indication of the existence of a relationship 
between a specific foodstuff or any of its ingredients and 
an impact of that specific food on human health.

16. Food standards: Non-mandatory documents issued by a 
competent or related authority that state rules, guidelines, 
characteristics of products, or related production 
processes or methods. Food Standards may also include 
terms, symbols, packaging or food label requirements and 
labelling pertaining to the product or its production 
method.

17. Technical regulations: Mandatory documents describing 
the characteristics of food or its production and processing 
methods, including regulatory instructions. Technical 
regulations also include terms, symbols, packaging, 
labelling, or food label pertaining to the product or its 
production method.

لالســتهالك . 	 مناســبًا  الغــذاء  يعــد  الغــذاء:  صاحية/ماَءمــة 
ــي  ــدد ف ــو مح ــا ه ــه كم ــود من ــتخدام المقص ــق االس ــي وف اآلدم
اللوائــح الفنيــة والمواصفــات الخليجيــة ذات الصلــة، أو وفقــا ألي 

تدابير بديلة متكافئة ومعتمدة.

صحــة الغــذاء: الظــروف والتدابيــر الالزمــة لضمــان ســالمة ومالءمة . 	
وصالحية الغذاء في كافة مراحل السلسلة الغذائية

السلســلة الغذائيــة: كافــة مراحــل تــداول الغــذاء بــدأً مــن اإلنتــاج . 		
األولي حتى وصوله إلى المستهلـ

تــداول الغــذاء: عمليــات إنتــاج الغــذاء أو تصنيعــه أو تحضيــره أو . 		
معالجتــه أو تعبئتــه أو إعــادة تعبئتــه أو تغليفــه أو تجهيــزه أو نقلــه 
ــه أو  ــه أو عرض ــه أو تقديم ــه أو توزيع ــه أو تخزين ــتيراده أو حيازت أو اس
بيعــه أو تصديــره أو إعــادة تصديــره فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 

السلسلة الغذائية.

ــيء . 		 ــة أو أي ش ــة تجاري ــز أو عالم ــان أو رم ــة: أي بي ــة الغذائي البطاق
مصــور أو وصفــي ســواء كان مكتوبــًا أو مطبوعــًا أو مرســومًا أو 
معلمــًا أو ملصقــًا أو محفــورًا أو مضغوطــًا علــى أو مرفقــًا لحاويــة 

أو غطاء أو غالف ألي غذاء أو عبوته بطريقة غير قابلة لإلزالة.

المســتورد . 		 الغــذاء  مــن  محــددة  كميــة  الشــحنة:   / االرســالية 
لمنفــذ  تــرد  مــا  عــادة  واحــدة،  رســمية  شــهادة  فــي  مشــمولة 
الدخــول فــي وقــت واحــد تضــم مــادة غذائيــة أو أكثــر تضمهــا 
قائمــة تعبئــة واحــد ة Packing list، مســتوردة للبيــع أو االســتخدام 

بأسواق الدولة أو معدة للتصدير.

االدعــاءات التغذويــة: أي بيــان علــى البطاقــة الغذائيــة يقصــد بــه . 		
ــواص  ــى خ ــن عل ــذاء معي ــواء غ ــى احت ــارة إل ــراح أو إش ــح أو اقت تصري
الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  ذلـــ  ويشــمل  معينــة  تغذويــة 
ــات أو  ــون أو الفيتامين ــن أو الده ــوى البروتي ــة أو محت ــوى الطاق محت
الطبيعيــة  النســب  عــن  تختلــف  خاصــة  بمســتويات  المعــادن 

المعروفة.

ــه . 		 ــد ب ــة يقص ــة الغذائي ــى البطاق ــان عل ــة: أي بي ــاءات الصحي االدع
تصريــح أو اإلشــارة إلــى وجــود عالقــة بيــن غــذاء معيــن أو أحــد 

مكوناته وتأثيره على صحة اإلنسان.

إلزاميــة تصدرهــا . 		 للغــذاء: وثائــق غيــر  القياســية  المواصفــات 
جهــة مختصــة أو معنيــة وتنــص علــى قواعــد أو مبــادئ توجيهيــة 
أو خصائــص للمنتجــات أو عمليــات أو أســاليب اإلنتــاج المرتبطــة بهــا، 
متطلبــات  أو  التعبئــة  أو  الرمــوز  أو  المصطلحــات  تشــمل  وقــد 
أو  بالمنتــج  المتعلقــة  اإليضاحيــة  والبيانــات  الغذائيــة  البطاقــة 

طريقة إنتاجه

ــرق . 		 ــذاء أو ط ــص الغ ــف خصائ ــة تص ــق إلزامي ــة: وثائ ــح الفني اللوائ
ــمل  ـــ، وتش ــة لذل ــات المنظم ــا التعليم ــا فيه ــه بم ــه وتصنيع إنتاج
ــات اإليضاحيــة أو  كذلـــ المصطلحــات أو الرمــوز أو التعبئــة أو البيان

البطاقة الخاصة بالمنتج أو طريقة إنتاجه
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Main Requirements of Halal Food  .33.  المتطلبات العامة للغذاء الحال

Halal food is subject to  the requirements of the food technical 
regulations and standards according to its type, packaging, 
and nature. Halal requirements are part of the technical 
regulations that the food product must adhere to, so Halal 
food must generally fulfill the following requirements:

1. It must be Halal as itself and shall not be prohibited 
according to Sharia, as set forth in Appendix No. (2).

2. To fulfil the requirements at all stages of the food chain, 
such as feedstock used, slaughtering, receiving, 
preparation, processing, packaging, covering, handling, 
transportation, distribution, storage, display, etc.

3. To be compliant with the requirements of the relevant 
Halal technical regulations and standards ,as set forth in 
Appendix No. (3).

4. To use additives/ingredients or processes of production 
that are free from all violations of the halal requirements in 
Sharia.

5. To be free from all prohibited contaminants by Sharia.

6. It shall be handled/traded independently and in complete 
separation from all non-Halal products during all stages of 
the food chain to ensure their identifiability to avoid 
contamination or mixing with other non-Halal food.

7. Devices, tools, production lines, and auxiliary materials 
which are used in processing Halal food must be clean, 
and not made of or containing non-Halal components.

8. Any equipment, tools, or production lines, which were 
used or were in contact with non-Halal food when 
converted for usage in Halal food production, shall be 
cleaned and disinfected adequately according to hygiene 
rules and ensure removal of all traces of non-Halal 
substances. This process shall not be repeated frequently.

9. It is prohibited to use any oils, greases, or liquids that 
contain non-Halal components when cleaning or 
maintaining the machines or equipment which are in direct 
touch with Halal food.

10. Packaging substances must be free of any non-Halal 
materials.

11. It is not allowed to prepare non-halal meals with other 
halal meals in the same facility that serves food to the 
consumer, such as restaurants, kitchens, and others.

تخضــع األغذيــة الحــالل الــى اشــتراطات اللوائــح الفنيــة والمواصفــات 
القياســية الغذائيــة ذات الصلــة بحســب نوعهــا وتعبئتهــا وطبيعتهــا. 
وتعــد متطلبــات الحــالل أحــد متطلبــات اللوائــح الفنيــة التــي يجــب 
الحــالل  األغذيــة  تســتوفي  أن  يجــب  عــام  وبشــكل  بهــا،  التقيــد 

االشتراطات التالية:

أن تكــون حــالاًل بحــد ذاتهــا، وليســت مــن األغذيــة المحرمــة شــرعًا . 	
بحسب الشريعة اإلسالمية المبينة في الملحق رقم )2(. 

اســتيفاء متطلبــات الحــالل فــي كل مرحلــة مــن مراحــل السلســلة . 2
ــداد  ــتالم واإلع ــح واالس ــتخدمة والذب ــالف المس ــل األع ــة، مث الغذائي
والتجهيــز والتعبئــة والتغليــف والتــداول والنقــل والتوزيــع والتخزيــن 

والعرض وغيرها.

ــية ذات . 	 ــات القياس ــة والمواصف ــح الفني ــتراطات اللوائ ــق اش أن تطاب
الصلة بالحالل المبينة في الملحق رقم )	( ذات الصلة بها.

أن تخلــو كافــة المــواد المضافــة ومدخــالت اإلنتــاج مــن كل مــا . 	
يخالف متطلبات الحالل في الشريعة اإلسالمية.

أن تخلو من التلوث بالنجاسة التي حرمتها الشريعة االسالمية.. 	

أن يتــم تداولهــا بشــكل منفصــل عــن كافــة المنتجــات غيــر الحــالل . 	
تامــًا وبشــكل  الغذائيــة فصــاًل  خــالل جميــع مراحــل السلســلة 
يضمــن تمييزهــا وعــدم اختالطهــا مــع بعضهــا البعــض أو تلوثهــا 

بغيرها.

أن تكــون األجهــزة واألدوات وخطــوط اإلنتــاج والمــواد المســاعدة . 	
المســتخدمة فــي تجهيزهــا نظيفــة، وأال تكــون مصنوعــة مــن 

مادة غير حالل أو تحتوي عليها.

عنــد تحويــل أيــة أجهــزة أو أدوات أو خطــوط إنتــاج اســتخدمت أو . 	
ــالل  ــة الح ــاج األغذي ــي إنت ــتخدام ف ــالل لالس ــر ح ــة غي ــت أغذي المس
العامــة  النظافــة  التأكــد مــن تنظيفهــا وفقــًا لقواعــد  فيجــب 
وتطهيرهــا بشــكل كاٍف إلزالــة آثــار المــواد غيــر الحــالل عنهــا بشــكل 

نهائي، وال يجوز تكرار عملية التحويل بصفة مستمرة.

عنــد تنظيــف أو صيانــة اآلالت أو األجهــزة التــي تتالمــس مــع األغذيــة . 	
ــوي  ــوائل تحت ــحوم أو س ــوت أو ش ــة زي ــتخدام أي ــوز اس ــالل ال يج الح

على مكونات أو مواد غير حالل.

يجب أن تخلو مواد التعبئة والتغليف من أية مواد غير حالل.. 		

عــدم تحضيــر وجبــات غيــر حــالل مــع أخــرى حــالل فــي نفــس . 		
والمطابــخ  كالمطاعــم  للمســتهلـ  الطعــام  تقــدم  منشــأة 

وغيرها.
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12. Ingredients shall be clearly written on the food label, 
leaving no doubt that they are free from non-halal 
substances which violate Sharia’s halal requirements. The 
origin of their ingredients shall be clearly and explicitly 
declared (e.g., bovine gelatin, vegetable fats and oils and 
microbial rennet enzyme).

13. All requirements shall be met and proven by accredited 
bodies, and they shall be provable using other means such 
as analysis and direct verification.

أن تكتــب المكونــات علــى البطاقــة الغذائيــة بشــكل واضــح ال يــدع . 2	
مجــااًل للشـــ بخلوهــا مــن كل مــا يخالــف متطلبــات الحــالل فــي 
ــة  ــا الحقيقي ــادر مكوناته ــن مص ــن ع ــالمية وأن يعل ــريعة اإلس الش
بشــكل واضــح وصريــح، مثــل )جيالتيــن بقــري، دهــون وزيــوت نباتيــة، 

أنزيم رنين ميكروبي(.

أن يتــم إثبــات توفــر جميــع المتطلبــات مــن خــالل هيئــات معتمــدة، . 		
أخــرى  وســائل  باســتخدام  منهــا  التحقــق  إلمكانيــة  باإلضافــة 

كالتحليل والتحقق المباشر.
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4.  المتطلبات الواجب توفرها في الهيئات المجازة / المصرح لها بإصدار شهادات الحال / الذبح الحال
4. Requirements of Authorized / Permitted Bodies to issue Halal / Halal Slaughter Certificates

Authenticity of the certificates certifying that the foods are 
Halal depends on the accuracy and credibility of the issuing 
authority. Therefore, before applying for authorization /
permission by the MOPH to issue Halal/Halal slaughter 
certificates, Islamic bodies must fulfill the following 
requirements:

1. Shall be affiliated to one of the Islamic centers or institutions 
in the country of origin.

2. Shall have a legal status in the country of origin, e. g. the 
Islamic body shall be licensed and registered with the 
competent authorities and practice its activities lawfully 
according to applicable legislation. 

3. Shall have a permanent headquarters in the country of 
origin. The permanent headquarters shall have clear 
contact information and an accurate address including the 
name of the country, city, district, street and building as 
well as known and valid contact numbers.

4. Shall have an organizational structure that illustrates the 
responsibilities and duties of the staff, covering all activities 
related to issuing the certificates.

5. Shall have a technical competence, human and financial 
resources allowing the body to manage the system of 
issuing Halal/ Halal slaughtering certificates.

6. Shall document Halal slaughtering certificates on 
templates having its own logo, in a way that ensures that 
these Halal slaughtering certificates are not forged. A 
serial number shall also be attached to the certificates and 
attached copies shall be kept in records for reference 
when needed.

7. Shall keep records of the Muslim supervisors who 
performed the inspection on Halal slaughtering.

8. Shall keep records of the Muslim butchers who are licensed 
as slaughter persons.

9. Shall keep records of their contracting slaughterhouses, 
including contracts indicating the scope of the contract for 
the relevant activities.

10. Shall provide training programs for slaughter persons and 
inspectors on the requirements of Technical Regulation 
No. GSO 993. The Islamic body shall document training 
modules for ease of reference, as well as the qualifications 
and experience of each member of the staff participating 
in the relevant procedures and activities.

11. Decision on the compliance of Halal procedures with the 
requirements of the technical regulations and standard 
specifications adopted prior to the issuance of the relevant 

ــد  ــالل تعتم ــا ح ــى أنه ــة عل ــة لألغذي ــهادات الممنوح ــة الش إن مصداقي
علــى دقــة ومصداقيــة الجهــة التــي أصدرتهــا، لذلـــ يجــب التأكــد مــن 
ــب  ــدم بطل ــل التق ــالمية قب ــة اإلس ــي الهيئ ــة ف ــتراطات التالي ــر االش توف
إلجازتهــا / التصريــح لهــا مــن قبــل وزارة الصحــة العامــة إلصــدار شــهادات 

الحالل / الذبح الحالل: 

أن تتبــع الهيئــة اإلســالمية أحــد المراكــز أو الجمعيــات اإلســالمية . 	
في بلد المنشأ.

ــث . 2 ــأ بحي ــد المنش ــي بل ــالمية ف ــة اإلس ــة للهيئ ــة قانوني ــود صف وج
وتمــارس  المختصــة  الجهــات  لــدى  ومســجلة  مرخصــة  تكــون 

نشاطها بشكل قانوني تبعًا للتشريعات النافذة. 

وجــود مقــر دائــم للهيئــة اإلســالمية فــي بلــد المنشــأ يحتــوي علــى . 	
معلومــات تواصــل واضحــة وعنــوان دقيــق يتضمــن اســم البلــد 
التواصــل  والمدينــة والحــي والشــارع والمبنــى باإلضافــة ألرقــام 

المعروفة.

أن يكــون للهيئــة اإلســالمية هيــكل تنظيمــي يوضــح المســؤوليات . 	
والواجبــات للــكادر العامــل بحيــث يغطــي الهيــكل كافــة أنشــطة 

إصدار الشهادات.

أن يكــون للهيئــة اإلســالمية إمكانيــات فنيــة وبشــرية وماليــة قــادرة . 	
على إدارة نظام إصدار شهادات الحالل/ الذبح الحالل.

ــى . 	 ــالل عل ــح الح ــهادات الذب ــق ش ــالمية بتوثي ــة اإلس ــوم الهيئ أن تق
ــا  ــدم تزويره ــن ع ــة تضم ــا وبطريق ــاص به ــعار خ ــل ش ــاذج تحم نم
ــي  ــا ف ــخ منه ــاظ بنس ــا واالحتف ــلة له ــام متسلس ــة أرق ــع إضاف م

سجالت يمكن الرجوع لها عند الطلب.

أن تحتفــظ الهيئــة اإلســالمية بســجالت المشــرفين المســلمين على . 	
الذبح الحالل.

المســلمين . 	 للقصابيــن  بســجالت  اإلســالمية  الهيئــة  تحتفــظ  أن 
المرخصين للذبح. 

المتعاقــدة . 	 للمقاصــب  بســجالت  اإلســالمية  الهيئــة  تحتفــظ  أن 
معهــا بمــا فــي ذلـــ تلـــ العقــود التــي تبيــن مجــال التعاقــد 

للنشاطات ذات الصلة. 

للذباحيــن . 		 تدريــب  برامــج  اإلســالمية  الهيئــة  لــدى  يكــون  أن 
والمفتشــين علــى متطلبــات الالئحــة الفنيــة رقــم 			 GSO،وأن 
يتــم  توثيــق معلومــات التدريــب بمــا يســهل الرجــوع إليهــا، باإلضافة 
ــاركين  ــن المش ــن الموظفي ــو م ــرات كل عض ــالت وخب ــق مؤه لتوثي

في اإلجراءات والنشاطات ذات الصلة. 
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certificates shall be made by at least three staff members, 
at least one of them shall be an expert in Islamic affairs.

12. The seal of the Islamic Center or Institution should be 
preferably stamped on the meat carcasses/cuts.

13. The activity of the Islamic body shall be clearly defined; 
and only certificates relating to that activity can be issued 
(slaughterhouses, processed meat, poultry, cattle, etc.), 
taking into account the compatibility of the requested 
activity with the one approved by the reference bodies as 
described below in point number 20.

14. At the end of each year or upon request, the Islamic body 
shall submit to the MOPH, reports on its public activities 
and activities related to certificates issued for the shipments 
to the State of Qatar whether exported directly or through 
another country.

15. All relevant actions and activities shall be undertaken only 
by qualified personnel of the Islamic body. No certificates 
shall be issued based on the procedures of agents, bodies 
or individuals not registered with the Islamic body, only 
when prior approval from the MOPH has been issued 
exceptionally within the extent of the aforementioned 
approval.

16. Any change in structure, activity, procedures, personnel, or 
other requirements related to the issuance of Halal 
Certification shall be reported to the MOPH and an 
approval from MOPH for such amendments shall be 
obtained before issuing the relevant certificates.

17. Shall actively cooperate with the MOPH or its authorized 
persons/entities regarding the procedures to verify 
compliance of the Islamic Body with the set requirements. 
In this regard, the Islamic Body shall provide the MOPH 
with all relevant information, documents, and data to the 
maximum extent possible.

18. Halal / Halal Slaughtering Certification shall be issued on 
the templates described in Annex I of this Guideline to the 
extent possible, and in all events. When issuing certificates 
using other templates of the Islamic body, the issued 
certificates shall contain the data and information provided 
in the templates herein.

19. Shall report to MOPH about any irregularities monitored 
the Islamic body or any other bodies or entities, which are 
deemed as non-compliant  with the relevant technical and 
legal obligations.

20. Shall fulfill one of the following requirements:

21. To be officially authorized to issue Halal / Halal Slaughtering 
Certificates by one of the following entities:

22. Gulf Accreditation Centre  (GAC)

ــات . 		 ــالل لمتطلب ــراءات الح ــة إج ــأن مطابق ــرار بش ــاذ الق ــم اتخ أن يت
إصــدار  قبــل  المعتمــدة  القياســية  والمواصفــات  الفنيــة  اللوائــح 
ــن  ــم ع ــل عدده ــن ال يق ــل موظفي ــن قب ــة م ــهادات ذات الصل الش
فــي  خبيــر  األقــل  علــى  واحــد  شــخص  بينهــم  أشــخاص،  ثالثــة 

الشؤون اإلسالمية.

يفضــل أن يتــم تثبيــت ختــم المركــز أو المؤسســة اإلســالمية علــى . 2	
اللحوم.

ــث . 		 ــح بحي ــكل واض ــدد بش ــالمية مح ــة اإلس ــاط الهيئ ــون نش أن يك
يتــم إصــدار الشــهادات ذات الصلــة بذلـــ النشــاط فقــط )مســالخ، 
...(. مــع األخــذ بعيــن االعتبــار  لحــوم مصنعــة، دواجــن، ماشــية، 
ــات  ــن الجه ــه م ــق علي ـــ المواف ــع ذل ــوب م ــاط المطل ــق النش تواف

المرجعية الواردة في البند )	2( أدناه.

تزويــد وزارة الصحــة العامــة نهايــة كل عــام أو عنــد الطلــب بتقاريــر . 		
بالشــهادات  الصلــة  ذات  والنشــاطات  العامــة  نشــاطاتها  عــن 
الصــادرة إلرســاليات مصــدرة لدولــة قطــر مباشــرة أو مــن خــالل بلــد 

تصدير آخر.

خــالل . 		 مــن  الصلــة  ذات  والنشــاطات  اإلجــراءات  بجميــع  القيــام 
ــادًا  ــهادات اعتم ــدار أي ش ــدم إص ــط، وع ــن فق ــا المؤهلي موظفيه
علــى إجــراءات لــوكالء أو هيئــات أو أفــراد غيــر المســجلين لديهــا، إال 
الصحــة  وزارة  مــن  مســبقة  موافقــة  علــى  الحصــول  تــم  إذا 
تضمنتــه  مــا  حــدود  وفــي  اإلجــراء  هــذا  مثــل  علــى  بالموافقــة 

الموافقة المسبقة فقط.

إبــالغ وزارة الصحــة عــن أي تغييــر في الهيــكل أو النشــاط أو اإلجراءات . 		
بإصــدار  الصلــة  ذات  المســتلزمات  مــن  غيرهــا  أو  الموظفيــن  أو 
شــهادات الحــالل والحصــول علــى موافقــة مــن الــوزارة علــى تلـــ 

التغييرات قبل إصدار الشهادات ذات الصلة.

ــق . 		 ــراءات التحق ــص إج ــا يخ ــه فيم ــن تخول ــوزارة أو م ــع ال ــاون م التع
مــن اســتيفاء المتطلبــات وتزويدهــم بكافــة المعلومــات والوثائــق 

والبيانات ذات الصلة إلى الحد األقصى الممكن.

إصــدار شــهادات الحــالل / الذبــح الحــالل باســتخدام النمــاذج المبينــة . 		
فــي الملحــق رقــم )	( مــن هــذا الدليــل مــا أمكــن ذلـــ، وبــكل 
البيانــات  علــى  الصــادرة  الشــهادات  تحــوي  أن  يجــب  األحــوال 
والمعلومــات الموجــودة فــي هــذه النمــاذج عنــد إصــدار الشــهادات 

باستخدام نماذج أخرى خاصة بالهيئة اإلسالمية.

التــزام الهيئــة اإلســالمية أمــام وزارة الصحــة العامــة باإلبــالغ عــن أي . 		
مخالفــات ترصدهــا الهيئــة مــن قبــل أي هيئــات أو جهــات اخــرى 

خالفًا لاللتزامات الفنية والشرعية ذات الصلة.

أن تحقق الهيئة اإلسالمية أحد االشتراطات التالية:. 	2

حصــول الهيئــة االســالمية علــى اعتمــاد رســمي لغايــات إصــدار . 	2
شــهادات الحــالل / الذبــح الحــالل مــن أحــد الجهــات المرجعيــة 

التالية:
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23. An official accreditation center for Halal / Halal Slaughtering 
Certification by Islamic bodies in any Gulf State that 
applies the international approach regarding the 
accreditation basics.

24. Both the Department of Islamic Development in Malaysia 
(JAKIM), and Majelis Ulama Indonesia (MUI).

25. The Islamic body shall successfully pass office and field 
checks and investigation visits by the MOPH or by whom it 
authorizes to verify that the relevant requirements are met.

26. Any reference entity may apply for authorization / 
permission as an Islamic Halal / Halal Slaughtering 
Certification body provided that the scope of its technical 
and spatial competence is precisely defined, including the 
names of slaughterhouses and/or food establishments in 
each of the target States.

22 .)GAC( مركز االعتماد الخليجي

مركــز اعتمــاد رســمي للهيئــات اإلســالمية إلصــدار شــهادات الحــالل . 	2
ــة خليجيــة يطبــق النهــج الدولــي فيمــا  ــح الحــالل فــي أي دول / الذب

يتعلق بأسس االعتماد.

هيئــة التنميــة اإلســالمية الماليزيــة )جاكيــم(، ومجلــس العلمــاء . 	2
في أندونيسيا )كالهما(.

اجتيــاز المركــز للتدقيــق المكتبــي والميدانــي والزيــارات التــي تقــوم . 	2
بهــا الــوزارة أو مــن تخولــه بذلـــ للتحقــق مــن اســتيفاء المتطلبــات 

ذات الصلة.

يجــوز ألي جهــة مــن الجهــات المرجعيــة التقــدم بطلــب إلجازتهــا / . 	2
التصريــح لهــا كهيئــة إســالمية إلصــدار شــهادات الحــالل / الذبــح 
الحــالل شــريطة تحديــد نطــاق اختصاصهــا الفنــي والمكانــي بدقــة. 
ويشــمل ذلـــ أســماء المقاصــب / المســالخ و/أو المنشــآت الغذائيــة 

في كل دولة من الدول المستهدفة.
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5.  حدود االختصاص الفني والمكاني للهيئات المجازة إلصدار شهادات الحال / الذبح الحال 
5. Technical and Spatial Competency of Authorized / Permitted Bodies to issue Halal / Halal Slaughter Certificates

1. The Islamic body shall issue the Halal/ Halal slaughtering 
certificates  comply within its field of competency/activity 
exactly as defined by MOPH. This  include issuing 
certificates issued for products or meat prepared in 
abattoirs/slaughterhouses and/ or food facilities specified 
within the scope of approval, considering the following: 

	 A group of abattoirs/ slaughterhouses and/ or food 
facilities can be supervised according to clear 
agreements and requirements permitted by MOPH.

	 The permission to add abattoirs/ slaughterhouses 
and/ or food facilities to the Islamic body if their 
geographical situation is outside the borders of the 
country of origin yet within a geographical area that 
allows freedom of movement without restrictions, as it 
is the case for the European Union/Schengen area, 
can be approved. 

	 The abattoirs/ slaughterhouses and/ or food facilities 
approved under the application of Islamic bodies 
authorized to issue the Halal/ Halal slaughter 
certificates are included in the MOPH’s adopted list 
for exporting the relevant products to State of Qatar. 

	 Without prejudice to the provisions set forth in 
Paragraph b, subsidiaries of Islamic bodies outside 
the country of origin and shall be treated as 
independent bodies that should satisfy all the relevant 
requirements stated in this guideline.

2. Subject to the prior consent from MOPH, the authorized/ 
permitted Islamic bodies are allowed to issue the Halal/ 
Halal slaughtering certificates in the countries where there 
are no Islamic bodies authorized / permitted by MOPH.

3. The process of obtaining a prior consent shall start with a 
separate application (see Appendix No. 5) for any 
consignment(s) to be submitted to MOPH that includes: 

	 Expected type and quantity of food, production/
slaughter date, place and quantity, number of 
consignments, expected date of export, and other 
relevant information.  

	 The guaranty from the Islamic body insuring that all 
Halal requirements are met, which includes the 
insurance that forbidden animals such as pigs are not 
slaughtered in the same place with the concerned 
animals and that Halal food was/is not mixed with 
other non-Halal foods. 

	 The approval from the official authorities in the country 
of origin to do so for the purpose of issuing Halal / 
Halal slaughtering certificates. 

الذبــح . 	  / الحــالل  الهيئــة اإلســالمية عنــد إصــدار شــهادات  تلتــزم 
الحــالل بإصدارهــا ضمــن مجــال اختصاصهــا / نشــاطها المحــدد 
ــهادات  ـــ الش ــدار تل ـــ إص ــن ذل ــة.  يتضم ــة العام ــن وزارة الصح م
للمنتجــات أو اللحــوم المحضــرة فــي المقاصــب / المســالخ و/أو 
ــذ  ــع األخ ــة. م ــاق الموافق ــن نط ــددة ضم ــة المح ــآت الغذائي المنش

بعين االعتبار ما يلي:

إمكانيــة اإلشــراف علــى مجموعــة مــن المســالخ / المقاصــب و/ 	
أو المنشــآت الغذائيــة بنــاء علــى اتفاقيــات واشــتراطات واضحــة 

توافق عليها الوزارة.

و/أو  	 مقاصــب   / مســالخ  إضافــة  علــى  الموافقــة  إمكانيــة 
ــر  ــد المق ــدود بل ــارج ح ــالمية خ ــات اإلس ــة للهيئ ــآت غذائي منش
ضمــن نطــاق جغرافــي يســمح بحريــة التنقــل دون قيــود كمــا 
هــو الحــال فــي االتحــاد األوروبــي، مــع مراعــاة توفــر اإلمكانيــات 
البشــرية والماديــة واللوجســتية لــدى الهيئــة اإلســالمية للقيــام 

بذلـ.

تعــد المســالخ / المقاصــب و/أو المنشــآت الغذائيــة الموافــق  	
إلصــدار  المجــازة  اإلســالمية  الهيئــات  طلــب  ضمــن  عليهــا 
شــهادات الحــالل / الذبــح الحــالل هــي القائمــة المعتمــدة لــدى 

الوزارة لتصدير المنتجات ذات الصلة لدولة قطر.

 مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مــا ورد فــي البنــد “ب” أعــاله، يتــم  	
معاملة فروع الهيئات اإلسالمية خارج بلد المنشأ 

جميــع  	 تســتوفي  أن  يجــب  منفصلــة  هيئــات  أنهــا  علــى 
االشتراطات ذات الصلة المبينة في هذا الدليل. 

يجــوز للهيئــات اإلســالمية المجــازة / المصــرح لهــا إصــدار شــهادات . 2
الحــالل / الذبــح الحــالل فــي الــدول التــي ال يتوفــر فيهــا هيئــات 
ــول  ــريطة الحص ــة ش ــة العام ــن وزارة الصح ــا م ــرح له ــازة / مص مج

على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة.

ــوزارة . 	 ــدم ل ــبقة بالتق ــة المس ــى الموافق ــول عل ــة الحص ــدأ عملي  تب
ــا  ــن م ــاليات يتضم ــالية / إرس ــن كل إرس ــل ع ــب منفص ــة بطل الصح

يلي )انظر الملحق 	(:

نــوع وكميــة الغــذاء وتاريــخ الذبــح/ االنتــاج المتوقــع ومكانــه  	
وكميتــه وعــدد اإلرســاليات وتاريــخ تصديرهــا المتوقــع وغيرهــا 

من المعلومات ذات الصلة.

الضمانــات التــي ســيتم اتخاذهــا مــن قبــل الهيئــة للتحقــق مــن  	
اســتيفاء جميــع اشــتراطات الحــالل، بمــا فــي ذلـــ التحقــق مــن 
المــكان،  ذات  فــي  كالخنازيــر  محرمــة  حيوانــات  ذبــح  عــدم 
ــة  ــن األغذي ــره م ــع غي ــالل م ــذاء الح ــالط الغ ــدم اخت ــان ع وضم

غير الحالل.
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	 Names of the technical team who will supervise/
inspect and verify that the Halal requirements are met.

	 Any other relevant information requested by MOPH, 
such as travel and accommodation information. 
Photos, videos or recordings related to the verification 
process for Halal requirements shall also be attached.

	 The prior consent of MOPH should be obtained before 
starting the supervision process for verifying the 
fulfillment of Halal requirements. 

	 One or multiple consignments can be approved 
provided that the relevant requirements are met.

	 The importing company can make an application in 
this regard given that all relevant documents are 
submitted.

بلــد  	 فــي  الرســمية  الجهــات  مــن  موافقــة  علــى  الحصــول 
ــالل /  ــهادات الح ــدار ش ــات إص ـــ لغاي ــام بذل ــى القي ــأ عل المنش

الذبح الحالل.

اإلشــراف  	 بعمليــة  ســيقوم  الــذي  الفنــي  الفريــق  أســماء 
والتحقق من استيفاء متطلبات الحالل 

ــوزارة  	 ــل ال ــن قب ــا م ــم طلبه ــة يت ــرى ذات صل ــات أخ أي معلوم
كمعلومــات الســفر واإلقامــة وإرفــاق صــور أو فيديوهــات أو 

تسجيالت ذات صلة بعملية التحقق من اشتراطات الحالل.

الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن وزارة الصحــة قبــل البــدء  	
بعملية اإلشراف للتحقق من استيفاء متطلبات الحالل.

شــريطة  	 أكثــر  أو  واحــدة  إرســالية  علــى  الموافقــة  يمكــن   
التحقق من استيفاء المتطلبات ذات الصلة.

الشــأن  	 بهــذا  بطلــب  التقــدم  المســتوردة  للشــركة  يمكــن 
شريطة تقديم جميع الوثائق ذات الصلة.
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Animal halal Slaughtering .66.  متطلبات تذكية الحيوان

The responsible staff of any Islamic body must have accurate 
knowledge of Halal requirements along with a deep 
understanding of its prerequisites including knowledge of 
non-Halal foods such as pigs, the wisdom behind such 
requirements and great adherence to them driven by 
legitimate, technical, and legal responsibilities. In particular, 
the Islamic body must follow the technical requirements 
reported in the Gulf technical regulations for animal 
slaughtering, including Technical Regulation No. GSO 993.

To emphasize their importance, some halal slaughtering 
requirements are included hereafter, noting that the 
requirements stated in this guideline do not replace the 
technical regulations and standards referred to in Appendix 
No. (3):

1. Before halal slaughtering, ensure that the animals are alive 
and their welfare is respected since the slaughtering 
operation shall not lead to their torture.

2. the halal slaughterer (who says “In the name of Allah” 
before the slaughter) should be a Muslim and officially 
certified from the Islamic body for this work.

3. “In the name of Allah” must be said at the time of 
slaughtering (That is to say literally “Besm Allah”) without 
mentioning any name other than the name of Allah.

4. Skinning, dipping, or feather plucking should be performed 
after insuring the death of the animal.

5. The animal’s neck should not be completely cut or broken. 
Likewise, no part of the animal should be cut off, nor any 
similar action should be undertaken until the bleeding 
stops and the animal is totally dead.

6. The slaughtering operation should be performed from the 
front (the side of chest) and not from the sides of neck or 
the back. In slaughterhouses that follow the mechanical 
slaughtering system, the automatic blade must be 
calibrated to cut only the trachea along with the esophagus 
and the jugular veins and not the other parts of the neck.

7. The animal shall be directed to Qiblah before slaughtering. 
Then, the name of Allah shall be mentioned and Takbeer 
(that is to say “Allah Akbar”).

8. The slaughtering should be done with the right hand and 
cutting should be performed as quickly as possible. 

9. The slaughtering machine should not be sharpened in 
front of the animal that is going to be slaughtered.

10. The animals that are going to be slaughtered should be 
separated from the other animals that will be slaughtered 
later.

يجــب أن يمتلـــ المختصيــن فــي أي هيئــة إســالمية معرفــة دقيقــة 
باشــتراطات الحــالل وفهــم عميــق لمتطلباتــه ومنهــا معرفــة األغذيــة 
ــرص  ــتراطات وح ــذه االش ــن وراء ه ــة م ــر، والحكم ــالل كالخنازي ــر الح غي
كبيــر علــى االلتــزام بهــا انطالقــا مــن المســؤولية الشــرعية والفنيــة  
والقانونيــة. وبشــكل خــاص يجــب أن تتبــع الهيئــة اإلســالمية االشــتراطات 
الفنيــة الــواردة فــي اللوائــح الفنيــة الخليجيــة الخاصــة بتذكيــة الحيــوان 

.GSO 			  ومنها الالئحة الفنية رقم

نــدرج فــي هــذا الدليــل بعــض المتطلبــات الخاصــة بالذكيــة تأكيــدًا علــى 
ــن  ــي ع ــل ال يغن ــي الدلي ــه ف ــم إدراج ــا ت ــى أن م ــارة ال ــع اإلش ــا م أهميته
فــي  إليهــا  المشــار  القياســية  والمواصفــات  الفنيــة  للوائــح  الرجــوع 

الملحق رقم )	(:

التأكــد قبــل التذكيــة مــن أن الحيوانــات علــى قيــد الحيــاة وبهــا . 	
حياة مستقرة وأال تؤدي عملية ذبحها الى تعذيبها.

أن يكــون المذكــي مســلمًا )الــذي يســمي قبــل الذبــح( ومؤهــل . 2
بشهادة رسمية من الهيئة االسالمية لهذا العمل.

ــم . 	 ــى )بس ــم اهلل تعال ــر اس ــي ذك ــح وه ــد الذب ــمية عن ــم التس أن تت
اهلل( نصًا وان ال يذكر أي اسم من دون اهلل تعالى

أن تتــم عمليــة الســلخ او التغطيــس أو عمليــة نتــف الريــش بعــد . 	
التأكد من زهوق الروح.

أال يتــم قطــع رقبــة الحيــوان بشــكل كامــل أو كســرها أو قطــع أي . 	
جــزء مــن الحيــوان او القيــام بــأي فعــل مشــابه حتــى ينتهــي نــزف 

الدم والتأكد من موت الحيوان

ــي . 	 ــد جانب ــن أح ــس م ــدر ولي ــة الص ــن جه ــر م ــح والنح ــم الذب أن يت
فــي  اآلليــة  الشــفرة  تعديــل  يتــم  ان  ويجــب  الظهــر  أو  الرقبــة 
ــر  ــث تقتص ــي بحي ــة الميكانيك ــام التذكي ــع نظ ــي تتب ــالخ الت المس

على قطع الحلقوم والمريء والودجين فقط دون سائر الرقبة.

أن يتــم توجيــه الذبيحــة الــى القبلــة والتكبيــر عنــد التذكيــة )التكبيــر: . 	
قول اهلل أكبر(

أن يتم الذبح باليد اليمنى مع اإلسراع في القطع. 	

أن ال تحد آلة التذكية أمام الحيوان المراد ذبحه. 	

أن يتــم عــزل الحيوانــات المــراد ذبحهــا عــن الحيوانــات األخــرى التــي . 		
ستذبح الحقا
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11. If electrical stunning is used, its grade/intensity must 
comply with the limits stated in the relevant technical 
regulations for each type of livestock or bird so that the 
animal does not lose its full consciousness.

12. The operator of the mechanical knife should be Muslim.

13. The slaughterer must say “in the name of Allah” before 
operating the mechanical knife and not use a recording 
machine. The slaughterer should not leave the place of 
slaughter until the slaughtering machine is stopped. If the 
slaughterer leaves, upon his return, he must say “in the 
name of Allah” again before restarting his duties.

14. If the poultry’s head or nape is completely cut off during 
the automatic slaughtering, this poultry should be 
discarded.

15. It should be ascertained that the automated mechanical 
slaughtering process is completed, especially in poultry 
where the minimum bleeding time should not be less than 
180 seconds.

16. The abattoir/ slaughterhouse must be devoted only for 
slaughtering Halal animals.

17. The spaces, equipment, instruments, production lines and 
auxiliary materials used during the slaughtering process 
should be used only for Halal products.

18. The instruments used for slaughtering should be sharp 
and not made of bone, nail, or teeth.

19. During processing, manufacturing and distribution, Halal 
food must be completely separated from any non-Halal 
food.

20. It must be ensured, through the records of the abattoirs/ 
slaughterhouses or any other records, that the feed used 
for feeding the animals, especially the ruminants, is Halal.

21. Provisions for distinguishing Halal food at every stage of 
food processing, including preparation, storage and 
handling, should be available to prevent mixing or 
contaminating Halal food with non-Halal food or materials.

أن تتوافــق قــوة الصعــق الكهربائــي عنــد اســتخدامه مــع الحــدود . 		
الــواردة فــي اللوائــح الفنيــة ذات الصلــة لــكل نــوع مــن أنواع الماشــية 

أو الطيور. وبحيث ال تفقد الحيوان وعيه الكامل.

أن يكون مشغل السكين الميكانيكية مسلم. 2	

أن يقــوم المذكــي للســكين الميكانيكيــة بالتســمية قبل تشــغيلها . 		
ــح  ــى الذبائ ــمية عل ــجيل للتس ــتخدام آالت التس ــس باس ــرة ولي مباش
اآللــة وعنــد  ايقــاف  بعــد  اال  التذكيــة  المذكــي مــكان  وال يغــادر 

العودة يبدأ التسمية من جديد

أن يتــم التخلــص مــن الدواجــن إذا تــم قطــع الــراس بشــكل كامــل . 		
أو من القفا خالل التذكية اآللية.

أن يتــم التأكــد مــن اســتكمال عمليــة الذبــح الميكانيكــي االلــي . 		
خاصــة فــي الدواجــن والتأكــد مــن أال  يقــل الحــد االدنــى لمــدة 

النزف في الدواجن عن 			 ثانية.

المسلخ/ المقصب مخصص لذبح الحيوانات الحالل فقط.. 		

المــكان واألجهــزة واألدوات وخطــوط االنتــاج والمــواد المســاعدة . 		
المســتخدمة أثنــاء عمليــة التذكيــة تســتخدم لغــرض المنتجــات 

الحالل فقط.

األدوات المســتخدمة للتذكيــة حــادة وغيــر مصنوعــة مــن العظــم . 		
أو الظفر أو االسنان(.

والتوزيــع، . 		 والتصنيــع،  التجهيــز،  أثنــاء  الحــالل  األغذيــة  تكــون  أن 
مفصولة تماًما عن أي أغذية غير حالل

التأكــد مــن خــالل ســجالت المســلخ / المقصــب او أي ســجالت أخــرى . 	2
أن االعالف المستخدمة في التغذية حالل خاصة المجترات.

توفيــر مســتلزمات تمييــز األغذيــة الحــالل فــي كل مرحلــة مــن . 	2
والتخزيــن  التجهيــز  ذلـــ  فــي  بمــا  الغذائــي  التصنيــع  مراحــل 
والتــداول لمنعهــا مــن االختــالط أو التلــوث باألغذيــة أو بالمــواد غيــر 

الحالل.
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7.  الية إجازة / التصريح للهيئات اإلسامية إلصدار شهادات الحال / الذبح الحال
  7. The Procedure of Authorizing / Permitting Islamic Bodies to Issue Halal / Halal Slaughtering Certificates

To obtain an authorization / permit from the MOPH regarding 
the issuance of Halal / Halal Slaughtering Certificates, the 
Islamic body must do the following:

1. Ensure that the Islamic body meets the requirements 
mentioned in this guideline, especially those mentioned in 
Clauses 3 to 6.

2. Fill in the authorization / permit application form shown in 
Appendix No. (4) and ensure that all relevant documents 
are available.

3. Submit the application via the Global Partners System 
available on Ports Health and Food Control Section page/
MOPH https://www.moph.gov.qa/arabic/derpartments/
healthaffairs/foodsafety/portshealthnfoodcontrol/Pages/
default.aspx 

4. Fill in the information required by the system and attach 
the application form and other relevant documents, which 
are the following:

	 A certified copy of the licensing document in the 
country of origin for the Islamic body and/or the 
Islamic center to which it is affiliated. It must clearly 
indicate that the competent authorities in such country 
authorizes the Islamic body to practice Halal activity.

	 Copies of the organizational documents of the Islamic 
body and/or the Islamic center to which it is affiliated, 
including the organizational structure, responsibilities 
and duties, details of certification activities and their 
fields, technical and human capabilities which include 
lists of supervisors, slaughterers, experts, and others.

	 A clear list of abattoirs/ slaughterhouses and/ or 
facilities that the Islamic body deals with and their 
addresses (whether within or outside the Body’s 
country) and the relevant food products / animals 
(birds. A copy of the contracts concluded between the 
Islamic body and such entities must be attached and 
shall clearly indicate the scope of the contract related 
to Halal.

	 A clear picture of the Halal logo along with a copy of 
the Halal certificate forms used by the Islamic body. 
The certificate forms can be sufficient if they clearly 
present the logo of the Islamic body.

	 A copy of the accreditation certificate(s) from the 
reference authorities as indicated in the guideline, or 
a copy of the accreditation list that includes the Islamic 
body’s name, taking into account that certificates of 
Halal / Halal slaughtering for specific consignments 
are not accepted as a substitute for accreditation 
certificates or lists.

ــح مــن وزارة الصحــة العامــة بشــأن إصــدار  للحصــول علــى إجــازة / تصري
شــهادات الحــالل / الذبــح الحــالل يجــب علــى الهيئــة اإلســالمية اتبــاع مــا 

يلي:

ــل . 	 ــذا الدلي ــي ه ــواردة ف ــات ال ــة للمتطلب ــتيفاء الهيئ ــن اس ــد م التأك
وخاصة المتطلبات الواردة في البنود ثالثًا إلى سادسًا.

تعبئــة نمــوذج طلــب اإلجــازة / التصريــح المبيــن فــي الملحــق رقــم . 2
)	( والتأكد من توفر جميع الوثائق ذات الصلة.

تقديــم الطلــب مــن خــالل نظــام الشــركاء الدولييــن المتوفــر علــى . 	
صفحــة قســم صحــة المنافــذ ومراقبــة األغذيــة / وزارة الصحــة 

العامة
https://www.moph.gov.qa/arabic/derpartments/
healthaffairs/foodsafety/portshealthnfoodcontrol/Pages/
default.aspx

تعبئــة المعلومــات المطلوبــة مــن قبــل النظــام وارفــاق الطلــب . 	
والوثائق ذات الصلة وهي كما يلي:

ــي  	 ــالمية ف ــة اإلس ــص الهيئ ــة ترخي ــن وثيق ــة م ــورة مصدق ص
بلــد المنشــأ و/أو المركــز اإلســالمي الــذي تتبــع لــه مبينــا بوضــوح 
ــل  ــن قب ــالمية م ــة اإلس ــالل للهيئ ــاط الح ــة نش ــح بمزاول التصري

السلطات المختصة في بلد المنشأ.

صــور عــن الوثائــق التنظيميــة الخاصــة بالهيئــة اإلســالمية و/أو  	
المركــز اإلســالمي الــذي تتبــع لــه متضمنــة الهيــكل التنظيمــي 
والمســؤوليات والواجبــات وتفاصيــل أنشــطة إصدار الشــهادات 
ذلـــ  فــي  بمــا  والبشــرية  الفنيــة  واالمكانيــات  ومجاالتهــا 

قوائم بالمشرفين والذباحين والخبراء وغيرهم.

قائمــة واضحــة بالمقاصــب / المســالخ و / أو المنشــآت التــي  	
تتعامــل معهــا الهيئــة اإلســالمية وعناوينهــا )ســواء ضمــن بلــد 
الهيئــة أو خارجهــا( والمــواد الغذائيــة / الحيوانــات )الطيــور( 
ذات الصلــة، مــع ارفــاق صــورة عــن العقــود المبرمــة بيــن الهيئة 
اإلســالمية وتلـــ الجهــات تبيــن بوضــوح مجــاالت التعاقــد ذات 

الصلة بالحالل. 

ــهادات  	 ــاذج ش ــن نم ــورة ع ــالل وص ــعار الح ــة لش ــورة واضح ص
االكتفــاء  ويمكــن  الهيئــة،  قبــل  مــن  المســتخدمة  الحــالل 
الهيئــة  الشــهادات مــا دامــت تحتــوي علــى شــعار  بنمــاذج 

اإلسالمية بوضوح.

الجهــات  	 لــدى  االعتمــاد  شــهادات  شــهادة/  عــن  صــورة 
المرجعيــة بحســب مــا هــو موضــح فــي الدليــل. او صــورة عــن 
قائمــة االعتمــاد التــي تتضمــن اســم الهيئــة، مــع أهميــة االخــذ 
ــالل  ــح الح ــالل / الذب ــهادات الح ــول ش ــدم قب ــار ع ــن االعتب بعي

إلرساليات محددة كبديل عن شهادات االعتماد او القوائم.
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	 A list of names of persons authorized to sign 
certificates, their contact information, their official 
signatures and the stamps they use.

	 Any other requested documents. It is also preferable 
to attach photos or videos that document the Islamic 
body’s activities.

5. The application shall be reviewed and answered via the 
same system, either by acceptance, suspension until the 
completion of specific requirements, or rejection, with 
clear justification for each decision.

6. The Islamic body can send its objections to such decisions 
via the section’s email indicated in this guideline.

7. Objections will be studied by the management of the 
Food Safety and Environmental Health Department within 
the shortest possible time.

8. The decision of the Director of the Food Safety and 
Environmental Health Department regarding the 
objections shall be definitive.

الشــهادات  	 علــى  بالتوقيــع  المخوليــن  بأســماء  قائمــة 
الرســمية  وتواقيعهــم  معهــم  التواصــل  ومعلومــات 

واالختام التي يستخدمونها.

ــور او  	 ــاق ص ــل ارف ــث يفض ــا حي ــم طلبه ــرى يت ــات أخ أي مرفق
فيديوهات توثق نشاطات الهيئة اإلسالمية.

ســيتم الــرد علــى الطلــب بعــد المراجعــة مــن خــالل النظــام ذاتــه . 	
ــض  ــددة أو الرف ــات مح ــتكمال متطلب ــق الس ــول او التعلي ــا بالقب إم

مع مبررات واضحة لكل قرار من هذه القرارات.

قــرارات . 	 علــى  اعتراضاتهــا  تقديــم  اإلســالمية  للهيئــة  يمكــن 
المراجعــة مــن خــالل البريــد االلكترونــي للقســم المبيــن فــي هــذا 

الدليل

ســيتم عــرض االعتراضــات علــى مديــر إدارة ســالمة األغذيــة والصحة . 	
البيئية للبت بها خالل اقل مدة ممكنة.

يعــد قــرار مديــر ســالمة األغذيــة والصحــة البيئيــة بشــأن االعتراضــات . 	
نهائيا.
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General Requirements .88.  اشتراطات عامة

1. Halal / Halal slaughtering certificates of relevant food 
consignments are accepted if all the following conditions 
are met:

	 The certificate should be issued by an Islamic body 
authorized/ permitted by MOPH and included in the 
list published on the MOPH’s website. 

	 Any certificate will not be accepted if it issued through 
or based on any agents, individuals or other bodies 
which are not directly subjected to the licensed / 
authorized Islamic body according to its organizational 
structure and within its employee list.

	 The certificate should be relevant to the exported 
shipment and contained information that clearly 
illustrate such information, including the information 
set forth in the forms stated in Appendix No. (1) of this 
guideline, the invoice number, and the relevant health 
certificate number. Certificates of general supervision 
of a particular facility that include a general list of the 
facility’s products are not accepted.

	 The certificate should clearly include the Halal / Halal 
slaughtering attestations stated in the approved forms 
of Appendix (1).

	 The original certificates should be attached. Copies of 
such certificates are also accepted provided that 
copies of the original certificates will be sent via the 
Global Partners System to be verified when necessary.

	 The certificates should include the logo of the 
approved body and they must be signed and sealed 
by the authorized persons only. Necessary measures 
should be taken to prevent forgery and manipulation 
of such certificates.

	 The date of the certificates should correspond to the 
dates of slaughter and production, as Halal 
slaughtering certificates are not accepted if the date 
of slaughter is after the date of issuance of the 
certificate. Moreover, Halal certificates are not 
accepted if the date of production is after the date of 
issuance of such certificates.

2. MOPH does not charge any fees in return for any 
procedures related to the authorization/ permission of 
Islamic bodies for this purpose. MOPH does not currently 
deal with any mediators for this purpose.  

3. The status of Islamic bodies currently authorized/ permitted 
to issue such certificates will be amended according to the 
requirements of this guideline.

باإلرســاليات . 	 الخاصــة  الحــالل  الذبــح   / الحــالل  شــهادات  تقبــل 
الغذائية ذات الصلة إذا استوفت جميع الشروط التالية:

ان تكــون صــادرة عــن هيئــة إســالمية مجــازة / مصــرح لهــا مــن  	
وزارة الصحــة العامــة والــواردة ضمــن القائمــة المنشــورة علــى 

موقع الوزارة. 

لــن تقبــل أي شــهادة صــادرة مــن خــالل أو اســتنادًا إلــى أي وكالء  	
أو أفــراد أو هيئــات أخــرى ال تخضــع مباشــرة للهيئــة اإلســالمية 
وضمــن  التنظيمــي  هيكلهــا  وفــق  لهــا  المصــرح   / المجــازة 

قائمة موظفيها.

أن تكــون الشــهادة ذات صلــة بالشــحنة المصــدرة، وان يتــم  	
إدراج معلومــات تبيــن ذلـــ بوضــوح بمــا فــي ذلـــ المعلومــات 
الــواردة فــي النمــاذج المبينــة فــي الملحــق )	( مــن هــذا الدليــل 
ورقــم الفاتــورة ورقــم الشــهادة الصحيــة ذات الصلــة، وال تقبــل 
شــهادات االشــراف العــام علــى منشــأة معينــة والتــي تتضمــن 

قائمة عامة بمنتجات تلـ المنشأة.

أن تتضمــن الشــهادة إفــادات الحالل/الذبــح الحــالل الــواردة فــي  	
النماذج المعتمدة في الملحق )	( بوضوح.

ترفــق الشــهادات األصليــة، كمــا تقبــل صــور مــن الشــهادات  	
شــريطة إرســال نســخ مــن الشــهادات االصليــة مــن خــالل نظــام 

الشركاء الدوليين للتحقق منها عند اللزوم.

أن تصــدر الشــهادات بحيــث تحمــل شــعار الهيئــة المعتمــدة  	
ــع  ــط، م ـــ فق ــن بذل ــل المخولي ــن قب ــة م ــة ومختوم وموقع
اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمنــع التزويــر والتالعــب فــي تلـــ 

الشهادات.

أن يتوافــق تاريــخ الشــهادات مــع تواريــخ الذبــح واإلنتــاج اذ ال تقبــل  	
ــدار  ــخ اص ــد تاري ــح بع ــخ الذب ــالل إذا كان تاري ــح الح ــهادات الذب ش
ــاج  ــخ اإلنت ــالل إذا كان تاري ــهادات الح ــل ش ــا ال تقب ــهادة كم الش

بعد تاريخ اصدار تلـ الشهادات.

ال تتقاضــى وزارة الصحــة العامــة أي رســوم مقابــل أي إجــراءات ذات . 2
صلــة بتصريــح / إجــازة الهيئــات اإلســالمية لهــذه الغايــة. وال تتعامــل 

الوزارة حاليا مع أي وسطاء لهذه الغاية.

ــا . 	 ــرح له ــازة / المص ــالمية المج ــات اإلس ــاع الهيئ ــل أوض ــيتم تعدي س
حاليا بإصدار هذه الشهادات بحسب متطلبات هذا الدليل.

الهيئــة االســالمية ذات مســؤولية كاملــة عــن محتــوى الشــهادات . 	
أي مــن  او صحــة  ثبــوت عــدم دقــة  لذلـــ فــإن  التــي تصدرهــا، 
الشــهادات يعــرض المركــز إللغــاء االجــازة / التصريــح. وعليــه لــن يتــم 
ــالغ  ــخ اب ــن تاري ــارا م ــة اعتب ـــ الهيئ ــن تل ــادرة ع ــهادة ص ــول أي ش قب

المركز بذلـ.
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4. The Islamic body is fully responsible for the content of the 
certificates it issues. Therefore, if any of such certificates is 
proven to be inaccurate or incorrect, the authorization/
permit of the center will be canceled. Accordingly, no 
certificate issued by such body will be accepted as of the 
date on which the center is notified.

5. The published list on the MOPH’s website contains the 
names of Islamic bodies that are authorized/ permitted to 
issue Halal / Halal slaughtering certificates and will be 
updated according to the recent events following the 
addition /cancellation decisions, which requires the follow-
up of such list in a timely manner. On the other hand, the 
list will be updated in order to include the technical and 
spatial accreditation areas for each Islamic body.

6. It must be verified that the imported products fulfill the 
other relevant technical requirements, including their 
compliance with the requirements of the relevant technical 
regulations and standards, as well as verifying whether 
there is a ban or not by reviewing the related list. Taking 
into account the circulars issued regarding general or 
special imports requirements that are available on Ports 
Health and Food Control Section page of MOPH’s website.

7. The authorization/permit of any Islamic body will be 
canceled, the same Islamic body will be removed from the 
list of authorized /permitted issuers of halal /halal 
slaughtering certificates, its account in Global Partners 
System will be suspended and such suspension will be 
announced to all importers in case of:

	 Cancelling the Islamic body’s approval by the reference 
authorities for reasons related to proven inaccuracy of 
the Halal procedures.

	 Proving that foods for which the Islamic Body has 
issued Halal certificates are inaccurate or incorrect, or 
that the necessary measures to verify such certificates 
have not been taken by the body, such as ensuring 
that the prepared/ processed food is free from non-
Halal ingredients through a laboratory analysis issued 
by laboratories that obtained the International 
accreditation ISO 17025.

	 Receiving notifications or documented information 
that the body issue Halal / Halal slaughtering 
certificates for any type of non-halal foods, whether 
exported to the State of Qatar or elsewhere.

	 Issuing Halal / Halal slaughtering certificates based on 
reports, procedures, or attestations issued by other 
bodies, individuals, or entities and not under the 
supervision of the body itself according to the 
provisions mentioned herein.

	 Proving the non-compliance with any of the 
requirements of the technical regulations and 
standards as well as the relevant requirements of this 
guideline before issuing any Halal / Halal slaughtering 
certificate.

تحتــوي القائمــة المنشــورة علــى موقــع وزارة الصحــة علــى أســماء . 	
الهيئــات اإلســالمية المجــازة / المصــرح لهــا بإصــدار شــهادات الحــالل 
الحــالل، وســيتم تحديثهــا بحســب مســتجدات قــرارات  الذبــح   /
ــأول.  اإلضافــة / اإللغــاء ممــا يســتوجب متابعــة هــذه القائمــة أوال ب
مــن جهــة أخــرى ســيتم تحديــث القائمــة بحيــث تتضمــن مجــاالت 

االعتماد الفنية والمكانية لكل هيئة اسالمية.

يجــب التحقــق مــن اســتيفاء المنتجــات المــراد اســتيرادها لبقيــة . 	
الشــتراطات  مطابقتهــا  ومنهــا  الصلــة،  ذات  الفنيــة  المتطلبــات 
اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية ذات الصلــة، وكذلـــ التحقق 
مــن وجــود حظــر او ال، باالطــالع علــى القائمــة الخاصــة بذلـــ، مــع 
االخــذ بعيــن االعتبــار التعاميــم الصــادرة بشــأن متطلبــات االســتيراد 
العامــة او الخاصــة والمتوفــرة جميعهــا فــي صفحــة قســم صحــة 

المنافذ ومراقبة األغذية ضمن موقع وزارة الصحة العامة.

إســالمية . 	 هيئــة  بــأي  الخاصــة  اإلجــازة   / التصريــح  الغــاء  ســيتم 
بإصــدار  لهــا  المصــرح  المجــازة/  الجهــات  قائمــة  مــن  وحذفهــا 
شــهادات الحــالل / الذبــح الحــالل وتعليــق حســابها فــي نظــام 
الشــركاء الدولييــن واالعــالن عــن ذلـــ لــدى جميــع المســتوردين 

في الحاالت التالية:

الغــاء اعتمادهــا مــن قبــل الجهــات المرجعيــة ألســباب تتعلــق  	
بثبوت عدم دقة اإلجراءات الخاصة بالحالل.

ثبــوت أن األغذيــة التــي أصــدرت الهيئــة اإلســالمية شــهادات  	
ــه لــم يتــم اتخــاذ  حــالل لهــا غيــر دقيقــة او غيــر صحيحــة أو أن
تلـــ  مــن  للتحقــق  الهيئــة  قبــل  مــن  الالزمــة  اإلجــراءات 
ــة  ــرة / المصنع ــة المحض ــو األغذي ــن خل ــد م ــهادات كالتأك الش
مــن مكونــات غيــر حــالل مــن خــالل تحليــل مخبــري صــادر عــن 

.ISO 			2	 مختبرات حاصلة على االعتماد الدولي

تلقــي إخطــارات أو معلومــات موثقــة بشــأن إصــدار الهيئــة  	
شــهادات حــالل / ذبــح حــالل تتعلــق بــأي أغذيــة غيــر حــالل ســواء 

كانت مصدرة لدولة قطر أو غيرها

أو  	 تقاريــر  الــى  اســتنادا  حــالل  ذبــح   / حــالل  شــهادات  إصــدار 
إجــراءات او إفــادات صــادرة عــن هيئــات أو أفــراد او جهــات أخــرى 
ــي  ــا ورد ف ــب م ــا بحس ــة ذاته ــراف الهيئ ــالل إش ــن خ ــس م ولي

هذا الدليل.

الفنيــة  	 اللوائــح  اشــتراطات  بكامــل  االلتــزام  عــدم  ثبــوت 
ــل  ــة قب ــل ذات الصل ــتراطات الدلي ــية واش ــات القياس والمواصف

إصدار أي شهادة حالل / ذبح حالل
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Appendixes .99.  الماحق

Appendix No. (1) Halal / Halal Slaughtering Certificates Templates ملحق  رقم )	( نموذج شهادة الحال والذبح الحال 

Halal Slaughtering Certificate for Exporting Meat from

............................................................................................ to State of Qatar

شهادة الذبح الحالل لتصدير اللحوم من

..........................................................................................................................................................إلى دولة قطر

1.  Certificate Details 1.  تفاصيل الشهادة

1.1  Halal Slaughtering Certificate Reference No. 1.1  الرقم المرجعي للشهادة الذبح الحالل

1.2  Source 1.2  مصدرها

1.3  Date 1.3  تاريخها

1.4  Health Certificate No: 1.4  رقم الشهادة الصحية:

2.  Authorized Slaughterhouse Details 2.  تفاصيل المسلخ المرخص

2.1  Name of  the  Slaughterhouse 2.1  اسم المسلخ

2.2  Address of the Slaughterhouse 2.2  عنوان المسلخ

2.3  Veterinary Approval No 2.3  رقم التصريح  البيطري

2.4 Name and Address of Competent Authority Issuing the Veterinary Approval 2.4  اسم وعنوان الجهة الرسمية المانحة للتصريح البيطري 

3.  Authorized Meat Cutting Establishment 3.  مركز تقطيع اللحوم المرخص 

3.1  Name of the Meat Cutting Establishment  3.1  اسم مركز تقطيع اللحوم

3.2  Address of Meat Cutting Est.                3.2  عنوان مركز تقطيع اللحوم

3.3  Veterinary Approval No 3.3  رقم التصريح البيطري

3.4  Name and Address of Competent Authority Issuing the Veterinary Approval 3.4  اسم وعنوان الجهة الرسمية المانحة للتصريح البيطري 

4.  Identification of the meat and meat Products 4.  توصيف وتصنيف اللحوم ومنتجاتها 

نوع اللحوم )الذبيحة )كاملة/قطع العالمة التجارية تاريخ الذبح تاريخ االنتهاء عدد الطرود رقم التشغيلة/الدفعة الوزن الكلي

Meat Type Carcass (Whole/Cuts) Brand Name Date of Slaughter Expiry Date No Packages  Batch/Lot No. Total Weight

5.  Halal Slaughtering 5.  إفادة الذبح الحالل

Slaughtering has occurred:
1. In a slaughterhouse approved by the competent authority in the country of origin and under the 

supervision of an Islamic organization for Halal certification recognized by the competent 
authorities of the GCC countries.

2. In the presence of the Islamic body representative.
3. In an establishment where slaughtering of pigs does not take place.
4. Slaughtering was performed by a Muslim slaughterer with a knife or authorized tool.

تم الذبح:
بمســلخ مجــاز مــن قبــل الجهــة المختصــة فــي بلــد المنشــأ، وتحــت إشــراف هيئة/جهــة إســالمية مصرحــة بهــا . 1

من قبل الجهات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بحضور مفوض هيئة إسالمية مصرحة بها.. 2
في مكان ال يسمح فيه بذبح الخنازير.. 3
بأيدي قصابين مسلمين وباستخدام السكين أو الة مباحة.. 4

The fresh meat (chilled or frozen) originated from a country and a slaughterhouse that are authorized to 
export meat to GCC; and the source of the meat is from Halal animal fed and slaughtered according to 
GCC Technical Regulation No. GSO 993

أن منشأ اللحوم الطازجة )مبردة او مجمدة( من دولة ومسلخ مسموح لهما التصدير إلى دول مجلس التعاون لدول 
GSO 993 الخليج العربية ومصدرها حيوانات حالل تم تغذيتها وذبحها وفق متطلبات الالئحة الفنية الخليجية رقم

Certifying Agency: الجهة المانحة للشهادة:                                

Official Stamp:

Date:

الختم الرسمي:

التاريخ:

Name of authorized person:

Position:

Signature

إسم الشخص:

الوظيفة:

التوقيع:
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Halal Certificate for Export of Food Products Containing Animal Origin Ingredi-

ents/additives to GCC Countries from 

....................................................................................................... to State of Qatar

 شهادة الحالل لتصدير األغذية المحتوية على مكونات ذات أصل حيواني من

............................................................................................................................................................. إلى دولة قطر 

1.  Certificate Details 1.  تفاصيل الشهادة

1.1  Halal Certificate Reference No. 1.1   الرقم المرجعي للشهادة الحالل

1.2  Source 1.2  مصدرها

1.3  Date 1.3  تاريخها

1.4  Health Certificate No: 1.4  رقم الشهادة الصحية:

2.  Identification of the processed foods containing meat products 2.  توصيف وتصنيف األغذية المصنعة التي تحتوي على منتجات اللحوم 

 اسم ووصف المادة
الغذائية

 مصدر اللحوم
ومشتقاتها العالمة التجارية تاريخ الذبح / االنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود رقم التشغيلة/

الدفعة الوزن الكلي

Name & Description 
of Food Item

Source of Meat 
and its  

Derivatives
Brand Name

Date of Slaughter / 
production

Expiry Date No Packages  Batch/Lot No. Total Weight

3.  Halal Attestations 3. إفادة   الحالل 

The food products which contain ingredients / additives of animal origin including meat, fats & meat 
derivatives (such as gelatin) have been produced under the supervision of a recognized Islamic Agency/
body for Halal Certification in the manufacturing country.

أن األغذية المحتوية على مكونات ذات أصل حيواني كاللحوم والدهون ومشتقات اللحوم )مثل الجيالتين( قد تم 
انتاجها أو استخالصها تحت إشراف جهة او هيئة إسالمية معتمدة من قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية في بلد الصنع.

The recognized Islamic Agency/body has verified the related original Halal slaughter certificate(s) 
associated with the meat ingredients used in the manufacturing of the concerned food products. 

قامت الهيئة االسالمية المعتمدة بالتحقق من أن شهادة الذبح الحالل األصلية صادرة من هيئة إسالمية معتمدة من 
قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلد المنشأ، مع التأكيد على أن اللحوم والدهون 

ومشتقات اللحوم المستخدمة في التصنيع هي ذاتها المذكورة بشهادة الذبح الحالل األصلية.

4.  Certifying Agency: 4.  الجهة المانحة للشهادة:                                

Official Stamp:

Date:

الختم الرسمي:

التاريخ:

Name of authorized person:

Position:

Signature

إسم الشخص:

الوظيفة:

التوقيع:
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Appendix No. (2) List of Not Permitted Foodstuff According to Sharia ملحق رقم )	( قائمة األغذية المحرمة شرعًا  

المجموعة الغذائية التفاصيل

Food group Details

 / الحيوانــي  المصــدر  أغذيــة 
ــاء  ــتثناء االحي ــي باس ــر النبات غي

المائية

الحيوانــات التــي ال يتــم تذكيتهــا وفقــا لمتطلبــات الحــالل فــي الشــريعة االســالمية، أو الميتــة، او المنخنقــة او الموقــوذة او المترديــة او النطيحــة ومــا أكل الســبع ومــا أهــًل بــه 
لغير اهلل وما ذبح على النصب او تقرب به لغير اهلل عز وجل او الملوثة بأجزاء من حيوانات ال يحل اكلها في الشريعة االسالمية، ما تحقق فيه الضرر آلكله.

Animals that are not slaughtered according to the Halal requirements of Sharia, animals that are died by strangling, beating, falling from height or into 
a pit, or by being gored (putted) to death, animals that are partly eaten by a predator, animals that are slaughtered in the name of any other than Allah 
or sacrificed on altars, animals that are contaminated with parts of animals that are not permissible to be eaten according to Sharia, and animals that 

cause certain harm if they are eaten.

الخنازير والحمير االهلية والبغال والفيلة والقردة والكالب والثعالب والقطط وما في حكمها.

Pigs, domesticated donkeys, mules, elephants, monkeys, dogs, foxes, cats and other similar animals.

الحيوانات المفترسة وهي كل ذي ناب من السباع وما في حكمها مثل األسود والفهود والدببة عدا الضباع.

Predatory animals with fangs such as lions, leopards, and bears except hyenas.

الطيور الجارحة ذوات المخالب الحادة التي تفترس بها وما في حكمها، مثل النسور والصقور والبازي والعقبان والغربان والباشق والشاهين والحدأة والبوم.

Birds of prey with sharp talons that they use in hunting and other similar animals, such as vultures, falcons, hawks, eagles, crows, sparrowhawks, 
peregrine falcons, kites and owls.

Foods from animal/ 
non-vegetarian source 

excluding aquatic 
organisms

ــاف  ــذ والخط ــاء والقنف ــحالي واالوزاغ والحرب ــورل والس ــي وال ــات واالفاع ــن والحي ــة واربعي ــرذان وام اربع ــران والج ــل الفئ ــا مث ــي حكمه ــا ف ــوام وم ــف واله ــوارض والزواح الق
والخفاش والسناجب وابن عرس والخلد والخنافس )عدا الضب والجربوع(.

Rodents, reptiles, vermin and other similar animals, such as mice, rats, centipedes, snakes, adders, monitors, lizards, geckos, chameleons, hedgehogs, 
swallows, bats, squirrels, weasels, moles, and beetles (except uromastyx and Jerboa.).

العقــارب وجميــع انــواع الحشــرات والديــدان والحيوانــات المحظــور قتلهــا فــي الشــريعة االســالمية ومــا فــي حكمهــا. مثــل النمــل والنحــل ونقــار الخشــب والهدهــد ويســتثنى 
من ذلـ الجراد وما ال يمكن التحرز منه كأجزاء النحل الساقطة في العسل.

Scorpions and all kinds of insects, worms, animals whose killing is forbidden in Sharia and other similar animals, such as ants, bees, woodpeckers, and 
hoopoes, except for locusts and what cannot be avoided, such as the parts of bees that have fallen into honey.

المخلوقات المستقذرة )الكريهة( وما في حكمها، مثل القواقع ومراحل اليرقة والحيوانات االخرى المماثلة.

Abominable (repulsive) creatures and the like, such as snails, larva stages, and other similar animals.

الحيوانات التي تمت تغذيتها بالنجاسات، ما لم تحبس وتتغذى بغذائها المباح وفقا لمتطلبات الحالل في الشريعة االسالمية، لمدة ال تقل عن ثالثة ايام.

Animals that have been fed with impurities, unless they are confined and fed with permissible provender in accordance with the Halal requirements of 
Sharia for a period of not less than three days.

أغذية األحياء المائية الحيوانات المائية السامة او الضارة بالصحة، اال إذا نزعت المواد السامة او الضارة منها اثناء التجهيز.

Aquatic Food Toxic or harmful aquatic animals, unless the toxic or harmful substances are removed from them during processing.

أغذية النباتات النباتات ومنتجاتها ومشتقاتها السامة او الضارة بالصحة او المخدرة، اال إذا نزعت المواد السامة او الضارة منها اثناء التجهيز.

Plant Food
Plants, their products and their derivatives that are toxic, harmful to health, or narcotic, unless toxic or harmful substances are removed from them 

during processing.

المشروبات المشروبات المسكرة او التي تحتوي على الكحول أو المخدرة او المفترة او السامة او الضارة بالصحة.

Drinks Drinks that are intoxicated, alcohol-based, narcotic, opaque, toxic or harmful to health.

األغذية المحورة وراثيا كل األغذية المنتجة بالتحوير الوراثي من جنس محرم او أكثر من جنس أحدها محرم.

Genetically modified 
foods

All food produced by genetic modification of one or more prohibited types, one of them is prohibited.

الدم ومشتقاته الدم وكل مشتقاته محرمة وكل سوائل االجسام من أصل بشري او حيواني مثل القيء والبول.

Blood and blood 
products

Blood, all blood products as well as all body fluids of human or animal source such as vomit, and urine are forbidden.

المواد المضافة لألغذية كافة المواد المضافة لألغذية ومنتجاتها ومشتقاتها السامة او الضارة بالصحة او المفترة، او المشتقة من مواد غير حالل.

Food Additives All food additives, and their toxic, hazardous to health are forbidden, as well as food additives derived from non-Halal substances.

األنزيمات كافة األنزيمات المشتقة من مصادر غير حالل.

Enzymes All enzymes derived from non-Halal sources.

األحياء الدقيقة كافة االحياء الدقيقة كالجراثيم والفطريات والخميرة: السامة والمضرة للصحة والمنتجة على بيئات غير حالل او يدخل في انتاجها مكونات غير حالل. 

Microorganisms
All microorganisms such as germs, fungi and yeast that are intoxicating, harmful to health, or produced in non halal contaminated environments or when 

non halal ingredients are used in their production.
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 Appendix No. (3) List of Technical Regulations and Standards related to Halal

ملحق رقم )	( قائمة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات الصلة بالحال 

رقم الالئحة / المواصفة عنوان الالئحة / المواصفة

Regulation / Standard Ref. Regulation / Standard Title

GSO 1931

االغذية الحالل - ج 1 - االشتراطات العامة

HALAL FOOD Part (1): General Requirement

GSO 2055

األغذية الحالل الجزء األول: االشتراطات العامة لألغذية الحالل

HALAL FOOD - Part 1 : General Requirements

GSO 2055

المنتجات الحالل - الجزء الثاني: االشتراطات العامة لجهات اصدار شهادات الحالل

Halal products –– Part 2 : General Requirements for Halal Certification Bodies

GSO 2055

المنتجات الحالل - الجزء الثالث: اشتراطات جهات اعتماد جهات اصدار شهادات الحالل

Halal products –– Part three: General Requirements for halal accreditation bodies accrediting halal certification bodies

GSO 2468

األغذية الحالل: متطلبات نظام اإلدارة لنقل البضائع و/أو خدمات سلسلة البضائع

Halal foods - Management system requirements for transportation of goods and/or cargo chain services

GSO 2469

األغذية الحالل: متطلبات نظام اإلدارة للتخزين واألنشطة ذات الصلة

Halal foods - Management system requirements for warehousing and related activities

GSO 2470

األغذية الحالل: متطلبات نظام اإلدارة لتجارة التجزئة

Halal Foods: management System Requirements for Retailing

 CAC/GL 24

الخطوط التوجيهية العامة المتعلقة باستخدام مصطلح »حالل«

GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM “HALAL”
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Appendix No. (4) Request Form for Authorization / permission of Islamic Body to Issue Halal / Halal Slaughtering 
Certificates to Export to Qatar

ملحق  رقم )	( نموذج طلب الحصول على تصريح / إجازة لهيئة إسامية بإصدار شهادات حال / ذبح حال للتصدير إلى دولة قطر 

Ministry of Public Health
Port Health and Food Control Section

وزارة الصحة العامة
قسم صحة المنافذ ومراقبة األغذية 

نموذج طلب الحصول على تصريح / إجازة لهيئة إسالمية بإصدار شهادات حالل / ذبح حالل للتصدير إلى دولة قطر 
Request Form for Authorization / permission of Islamic Body to Issue Halal / Halal Slaughtering Certificates to Export to Qatar

اسم الهيئة اإلسالمية
Islamic Body Name

لــه  تتبــع  الــذي  اإلســالمي  المركــز  اســم 
الهيئة اإلسالمية

Name of the Islamic center to which 
the Islamic Body belongs

بلد المنشأ / المقر / النشاط الرئيسي
Country of origin / Location / Main 

Activity

رقم الهاتف / الهواتف
Mobile/s Numbers

عنوان / عناوين البريد االلكتروني
Email/s

	 Slaughtering All Types of Cattle

	 Slaughtering All Types of Poultry and Birds

	 All Types of prepared Meat and Meat Products

	 Food Contains Ingredients/additives from Animal Origin

	 Other Activities Related to Halal like Feeds, Transportation or Storage 
Through Food Chain 

ذبح الماشية بأنواعها  	

ذبح الدواجن والطيور بأنواعها  	

اللحوم المحضرة ومنتجات اللحوم بأنواعه 	

األغذية المحتوية على مكونات من أصل حيواني  	

نشــاطات أخــرى ذات صلــة بالحــالل كاألعــالف والنقــل والتخزيــن وغيرهــا مــن المتطلبــات  	
عبر السلسة الغذائية

النشاطات ذات الصلة بالحالل
Related Halal Activities

	 The competent authority’s official license in the country of origin

	 List of Slaughterhouses and/or premises 

	 List of Authorized persons for signing and their signatures and stamps 

	 Organizational structure and related staff and their responsibilities

	 A report on the Islamic body’s activities and experience in the field of halal

	 Accreditation certificate / certificates from the reference bodies mentioned 
in the guide

	 Image of the Halal logo of the Islamic Body

	 Any other documents related to Halal activities, such as pictures or others

 الترخيص الرسمي للهيئة من الجهات المختصة في بلد المنشأ   	

قائمة بالمسالخ-المقاصب و/أو المنشآت الغذائية 	

 قائمة بالمخولين بالتوقيع وتواقيعه واالختام المعتمدة  	

 الهيكل التنظيمي والموظفين ذوو الصلة ومسؤولياتهم 	

تقرير عن نشاط الهيئة وخبرتها في مجال الحالل 	

 شهادة / شهادات االعتماد من الجهات المرجعية الواردة في الدليل  	

 صورة لشعار الحالل الخاص بالهيئة اإلسالمية 	

أي مرفقات أخرى تتعلق بنشاطات الحالل كصور او غيرها  	

تأكيد إرفاق الوثائق التالية:
Assure Attaching These Documents

أقر أنا الموقع أدناه بصفتي الممثل القانوني واإلداري للهيئة اإلسالمية المبين تفاصيلها أعاله بما يلي:

أن جميع المعلومات المقدمة أعاله وجميع المرفقات ذات الصلة صحيحة.. 1

االلتــزام مــن الناحيــة الشــرعية والقانونيــة والفنيــة واإلداريــة بعــدم إصــدار أي شــهادة حــالل / ذبــح حــالل مــن قبــل الهيئــة اال بعــد التحقــق مــن اســتيفاء جميــع المتطلبــات واالشــتراطات . 2
ذات الصلة بما فيها متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في دولة قطر ذات الصلة، باإلضافة للمتطلبات واالشتراطات الواردة في هذا الدليل

إبالغ وزارة الصحة العامة عن أي مخالفات يتم رصدها تتعلق بالحالل ألغذية يتم تصديرها لدولة قطر.. 3

I, the undersigned, in my capacity as the legal and administrative representative of the Islamic body detailed above, assures the following:

1. All information provided above, and all related attachments/documents are correct/factual 

2. Commit, from Sharia, legal, technical, and administrative viewpoints, to not issue any Halal / Halal slaughter certificate by the Islamic body only after assuring 
the compliance of the products with all relevant requirements, including the requirements of the Technical Regulations and Standards specifications approved 
in the State of Qatar, in addition to the requirements mentioned in this Guide.

3. Inform Ministry of Public Health about any issued/monitored violations related to Halal food exported to the State of Qatar.

تعهد المسؤولية 
Commitments of Responsibility

Name of Authorized Person اسم الشخص المخول

Position الوظيفة

Date التاريخ

Official Signature and Stamp التوقيع والختم الرسمي
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Appendix No. (5): Request Form to Issue Halal / Halal Slaughtering Certificates for food products from Outside of 
the Authorized Location

ملحق رقم )	( نموذج طلب إصدار شهادة حال / ذبح حال لغذاء خارج النطاق المكاني المصرح به 

Ministry of Public Health
Port Health and Food Control Section

وزارة الصحة العامة
قسم صحة المنافذ ومراقبة األغذية 

 نموذج طلب إصدار شهادة حالل / ذبح حالل لغذاء خارج النطاق المكاني المصرح به
Request Form to Issue Halal / Halal Slaughtering Certificates for food products from Outside of the Authorized Location

اسم الهيئة اإلسالمية
Islamic Body Name

اسم المستورد
Importer Name

اسم المصدر / المسلخ / المقصب
Exporter / Slaughterhouse Name

 بلد المنشأ
Country of origin

 وصف المادة الغذائية )أرفق قائمة عند
)الحاجة

Description of Food Type (Attach List 
if Needed)

الكمية المطلوب تصديرها
Required Quantity for Exportation

أسماء المشرفين والقصابين
Names of supervisors and butchers/

slaughterers

تاريخ / تواريخ الذبح )اإلنتاج( المتوقعة
Expected slaughter (production) 

date/s

	 The competent authority’s official approval / permit in the country of origin

	 Traveling and Accommodation Documents of Butchers/slaughterers and 
Supervisors

	 Any other attachments related to Halal activities, such as pictures or others

 موافقة / تصريح الجهات المختصة في بلد المنشأ  	

وثائق السفر واإلقامة للمشرفين والقصابين 	

 أي مرفقات أخرى تتعلق بنشاطات الحالل كصور او غيرها  	

:تأكيد إرفاق الوثائق التالية
Assure Attaching These Documents

أقر أنا الموقع بما يلي:

أن جميع المعلومات المقدمة أعاله وجميع المرفقات ذات الصلة صحيحة.. 1

االلتــزام مــن الناحيــة الشــرعية والقانونيــة والفنيــة واإلداريــة باســتيفاء متطلبــات إصــدار شــهادة الحــالل / الذبــح الحــالل الخاصــة باألغذيــة ذات الصلــة الــواردة فــي هــذا الطلــب بمــا فيهــا . 2
متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في دولة قطر ذات الصلة، باإلضافة للمتطلبات واالشتراطات الواردة في هذا الدليل

I, the undersigned, assure the following:

1. All information provided above, and all related attachments/documents are correct/factual

2. Commit, from Sharia, legal, technical, and administrative viewpoints, to not issue any Halal / Halal slaughter certificate by the Islamic body only after assuring 
the compliance of the products with all relevant requirements, including the requirements of the Technical Regulations and Standards specifications approved 
in the State of Qatar, in addition to the requirements mentioned in this Guide.

 تعهد المسؤولية
Commitments of Responsibility

Name of Authorized Person اسم الشخص المخول

Position الوظيفة

Date التاريخ

Official Signature and Stamp التوقيع والختم الرسمي




