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I will base my work in this part of

the training course on the

requirements and principals of the

international food safety system:

HACCP (Hazard Analysis & Critical

Control Points), where the usual Hazards

are:Microbial, Chemical, and Physical.

 الدورة من الجزء هذا في الرئيسي منطلقي سيكون

 للسالمة العالمي النظام وأسس متطلبات التدريبية

يسمى ما أو )HACCP( "هاسب" :الغذائية

الحرجة التحكم ونقاط الخطر مكامن تحليل بنظام 

:هي النظام هذا في المعهودة األخطار حيث

ميكروبية، وكيميائية، وطبيعية 

The potential hazards in our case

will be: non-Halal processing steps, or

the Haram, Suspected, Makroh, or

non-Tayeb ingredients in the

preparation of Halal products or

services and we shall call it: 

HACCP-Halal

 :هي الكامنة األخطار فستكون حالتنا في أما

 متطلبات مع تتعارض التي اإلنتاج أساليب

 أو المشبوهة، أو المحرمة، المكونات أو الحالل،

 منتجات إعداد في الطيبة غير أو المكروهة،

:نسميه وسوف الحالل وخدمات

)HACCP-HALAL" (حالل-هاسب"

 وكيفية الحرجة بالنقاط التحكم مهارات على "حالل-هاسب" نظام في التركيز وسيتم

 والطيب الحالل الجانب على التأكيد أجل من الكلفة قليلة ورقابة تحكم إجراءات تطبيق

  .االستعمال وحتى اإلنتاج من :وذلك والخدمات المنتجات في

We will focus in HACCP-Halal on the skills in controlling

critical control points and in the application of low costs

control and inspection steps to ensure Halal & Tayeb in

products and services: from production to use.



مكامن الخطرتحليل 

ونقاط 

التحكم الحرجة

هاسب

HACCP

مقدمة

عن 

هاسب 

Introduction 

to 

HACCP

ألنه هو النظام 
الحديث في 
التأكيد على 
سالمة الغذاء

o آمن الغذاء لجعل فعله يجب ما على بالتعرف يقوم نظام فهو.

o صحيحة بطريقة يطبق له التخطيط تم الذي أن لنا ليؤكد. 

o A system that identify what should be done to 

make food safe.

o It ensure us that what has been planned for is 

being applied properly.

لماذا هاسب؟

Why HACCP?    

The new system 

that ensure

food safety



o  ـــى العناصـــر المتعلقـــة بســـالمة وهـــو نظـــام يركـــز عل

.الغذاء ويشجع تطويرها

oA system that focus on elements that linked to food safety 

and encourage their improvements.

لماذا هاسب؟

Why HACCP?    

o  تخطيطــي وقــائي يتعامــل مــع األفعــال قبــل وهــو نظــام

يقلــل : أي(حــدوثها كبــديل عــن اختبــار المنــتج النهــائي 

  )من حجم منتجات األغذية المرفوضة

oA proactive system that deal with actions before they 

happens as an alternative to testing final products (i.e. it 

minimize the size of rejected food items).

لماذا هاسب؟

Why HACCP?    



o  يتطلب عـدد مـن عمليـات الـتحكم للحيلولـة وهو نظام

> األخطارأو لإلقالل من تكرار حدوث

oA system that require a number of controls to prevent or 

minimize the incidents of Hazard occurrences.

لماذا هاسب؟

Why HACCP?    

o  يــوفر طريقــة عمليــة لتثقيــف العــاملين فــي وهــو نظــام

.المنشآت الغذائية

oA system that provide a practical mean of educating 

employees in food establishments.

لماذا هاسب؟

Why HACCP?    



نبذة عن االستخدام 

المبكر للهاسب

HACCP

Notes on the 

early uses of 

HACCP    

التحكم في عصر الفضاء

الفضــائية، عهــدت وكالــة الفضــاء  أبولــو، وفــي فتــرة رحــالت 1968فــي ســنة 

بتطــوير نظــام يحــول دون تعــرض  بيلزبيــريإلــى شــركة  NASA األمريكيــة ناســا

.مالغذاء المعد لرواد المركبات الفضائية لمخاطر تهدد سالمته

In 1968, during the period of Apollo travel to the space, NASA

has requested from the Pillsbury food company to develop a

food safety system that protect the safety of space astronauts

from Hazards that may be contained in the food they eat.



The concept 

of food safety 

of the 

Pillsbury food 

company 

system was 

developed in 

1959  by 

Howard 

Bauman

�ز�ريطور 
	�وم �ر�� � 


� ا��ذاء 
ن ��ل ا�د��ور ���

�ن ھ�ورد
1959���   �و

ويتألف من

It consist 
of

3 of the 7    

HACCP Current 

essentials 

أساسيات  3
من أساسيات 

 7الهاسب الــ 
الحالية

Identify 

and 

Control

تعرف

و  

تحكم

And it is 
based on

وهو مبني على 
أساس



The Food safety 

concept initially 

developed by 

the Pillsbury 

food company 

was improved 

in association 

with NATICK 

laboratories of 

the US Army 

where their 

food safety 

system was 

utilized  in Analyzing modes of failure

في تطوير مفهوم  بيلزبيريوقد شارك شركة 
الهاسب 

التابعة للجيش )  NATICK( ناتكمختبرات 
األمريكي

حيث تم االستفادة من نظامها في 

ل $# ا"!	�ق�%�

And it was 

in 1992 the 

7 

essentials  

of HACCP 

was 

developed 

وٕانه في سنة 

وضعت   1992

 7 الـاألسس 

  للهاسب

1992



Requirements of NASA 

project was

متطلبات مشروع

NASA  

To apply control over: :فرض تحكم على

المواد الخام �

العمليات اإلنتاجية �

>بيئة العمليات  �

األفراد �

• Raw Materials

• Processing

• Working environment

• Employees

أهداف تطبيق نظام الهاسب
The Purpose of applying HACCP

  

الحماية من األمراض الناشئة عن الغذاء

Protection against food born disease 

حماية السمعة
Protecting the reputation

حماية السمعة
Protecting the reputation

خفض تكاليف 

 

خفض تكاليف 

تحليل األغذية

Lowering 

The cost of 

food analyses 

خفض الفاقد خفض الفاقد 
نتيجة 

استرجاع المنتج
Lowering 

  food losses 
as a result of 

recalls
system

 

رفع كفاءة 
نظام التأكيد

على الجودة 
Increasing the efficiency 

of Quality
Assurance 

system



:الهاسب تعريف

HACCP definition

It is a complete system that uses 7 essentials to analyze any food

operation with the identification of potential Hazards of its three

categories (Microbial, Chemical, or Physical ) in its different

manufacturing steps with the application of inspection and control

measures of low costs for the purpose of having safe and hygienic

food.

 مكامن تحديد مع غذائية عملية أية لتحليل أسس 7فيه تستعمل متكامل نظام هو

 مراحل مختلف في )طبيعية أو كيميائية، ميكروبية،( الثالث بصورها المحتملة الخطورة

الغذاء وصحة سالمة أجل من الكلفة قليلة والرقابة التحكم إجراءات وبتطبيق التصنيع

:هو ديني طابع ذو رابع خطر إدخال أهمية إلى المسلمين علماء إنتباه لفت تأسيسه ومنذ

Since its establishment, an additional fourth Hazard has

drawn the attention of Muslim scientists, that is of religious

nature:

The Hazard of the use of non-Halal processing systems,

or the presence of Haram, Najis, Masboh, Makroh or

non-Tayeb materials.

 أو نجسة، مواد تواجد أو ،الحالل متطلبات مع تتعارض تصنيع أساليب إتباع خطر

.طيبة غير أو مكروهة، أو مشبوه،



HACCP put an emphasis

on:

الهاسب نظاميشددو 

  :على

The importance of

evaluating Prerequisite

Programs before applying

it in any food

establishment.

 على تنفيذها مع األولية البرامج تقييم أهمية

 المنشأة في تأسيسه قبل مقبول وجه

  الغذائية

البرامج األولية

Prerequisite Programs 
PRPs 

هي برامج وضعت من أجل إدارة نظم السالمة الغذائية

for Food Safety Management Systems

وهو الجانب الطيب من الحالل
Tayeb Aspect of Halal



• These are programs and practices put in place to

ensure that the environment is safe, clean,

sanitary and appropriate for manufacturing safe

product.

• PRPs include the programs that many food
processors call GMPs

 كضرورة اإلنتاج مراحل تخدم متشابهة ممارسات هي •

 مناسب وجه على العمل بيئة وصحية نظافة على للتأكيد

 .)طيب( آمن غذاء وتصنيع إلنتاج

 التصنيعية الممارساتب األولية البرامج إلى ويشار •

.GMP السليمة

ا	��ا� ا�و	���� أ����

Examples of  Prerequisite Programs (GMPs)



Philosophy of HACCP

متطلبات وأساسيات نظام الهاسب

Requirements and Essentials of HACCP
وووو

And    

5 
متطلبات

Requirements

7 
أساسيات

Essentials

تشكيل فريق العمل
Assemble a HACCP team

وصف المنتج
Describe Product

إعداد مخطط التصنيع
Construct Flow diagram

التأكد من مخطط التصنيع
On-site Confirmation of Flow Diagram

معرفة القصد من االستعمال
Identify Intended Use

1

2

3

4

5

المرتبطة بكل خطوة التعرف على األخطار المحتملة
Conduct Hazard Analysis

تحديد نقاط التحكم الحرجة
Determine Critical Control Points, CCPs

اعتماد الحدود الحرجة
Establish Critical Limits for each CCP

اعتماد تصحيح االنحرافات
Establish Correction Actions

اعتماد نظام لحفظ السجالت
Establish Documentation and Record Keeping

اعتماد إجراءات التحقق
Establish Verification Procedures

اعتماد إجراءات الرقابة عند كل نقطة تحكم حرجة
Establish a monitoring system for each CCP

6

7

8

9

10

11

12



كيف يمكن تطبيق نظام الهاسب في 

صناعة الحالل؟

حالل-هاسب

تطبيقات الهاسب

في صناعة الحالل

Application of

HACCP in the 

Halal Industry

How we can apply HACCP in  

the Halal industry?

HACCP-Halal

المرتبطة بكل خطوة التعرف على األخطار المحتملة
Conduct Hazard Analysis

Potential non-Halal contaminants to each of the products will be

identified so that appropriate decontamination procedures can be

designed.

 سلسلة كامل فيو  منتج كل في الديني الطابع ذات المحتملة الملوثات على التعرف

  .منها للتخلص إجراءات تصميم ليتمالتصنيع خطوط

1



:'�&�� إ	$ ا	#"�! ا	�� � ذات  ا	�����/ا	������ ا����ر ����

�� ( )����/������ أ���ر1.�" �*����.

�� )����/������ أ���ر2.�" �*����.

Potential religious hazards are divided into two categories:

1. potential religious hazards that cannot be tolerated

2. potential religious hazards that can be tolerated

1. potential religious hazards that cannot be tolerated

It is stages or points in slaughtering or processing that cannot be accepted

because it clearly contradicts with the requirements of Islamic Sharieah

based on text from Holly Quran or Sunnah or by consensus of Muslim

Scholars.

�� ( ا	�! ا	�����/ا	������ ا����ر1.�" �*����.

 لتعارضها تقبلها يمكن ال والتي التصنيع أو الذبح عمليات في نقاط أو مراحل هي

 إجماع أو السنة أو القرآن في ورد كما اإلسالمية الشريعة متطلبات مع الصريح

.المسلمين علماء



  :تحملها يمكن ال والتي الديني الطابع ذات الكامنة/المحتملة لألخطار أمثلة

.الخنزير مصدره مكون أي أو جيالتين، أو دهن، أو لحم، تواجد1.

.تصنيعه تم منتج في كحول أو دم مكونات تواجد2.

.اإلنتاج لخطوط دينية تطهير عمليات غياب3.

.شك حالة في الذبيحة لوضع مسبب أو الحيوان، لوفاة مؤدي صعق استعمال4.

.الصحيح الذبح مع تتعارض طرق أو الميكانيكي الذبح استعمال5.

Examples of potential religious hazards that cannot be tolerated

1. Presence of meat, fat, or gelatin or any parts of pig.

2. Presence of blood in a manufactured product.

3. Absence of acceptable religious cleansing (Tahara) of production lines.

4. The use ofstunning that lead to death or that disturb the prescribed conditions

of Halal Zabiah.

5. The use of mechanical slaughtering knife or not slaughterin the right place

�� وا	�! ا	�����/ا	������ ا����ر1.�" �*����.

 بسبب يكون تجنبها وأن تقبلها يمكن والتي التصنيع أو الذبح عمليات في نقاط أو مراحل هي

.األفضلية أو الكراهية

2. potential religious hazards that can be tolerated

It is stages or points in slaughtering or processing that canbe accepted and avoiding it is

based on hatred or on preference.



Examples of potential religious hazards that can be tolerated

1. Forgetting (non deliberate) uttering the name of Allah atthe time of slaughter

(in some schools).

2. Forgetting directing the bird or animal at the time of slaughter toward Qibla

(Makkah).

  :تحملها يمكن والتي الديني الطابع ذات الكامنة/المحتملة لألخطار أمثلة

.)المذاهب بعض عند( الذبح وقت اهللا اسم لذكر المتعمد غير النسيان1.

.الذبح وقت للقبلة التوجه نسيان2.

Critical Control Points (CCPs) are steps in the overall food

processing with a lost in monitoring or control may lead to

unacceptable Hazard (or unacceptable decontamination), and a

tree making decision is used.

 عليها السيطرة أو الرقابة فقدان يؤدي اإلنتاج في مراحل هي الحرجة التحكم نقاط

.القرار اتخاذ شجرة فيها ويستعمل ،مقبولة غير أخطار إلى

تحديد نقاط التحكم الحرجة
Determine Critical Control Points, CCPs

2



: في CCP نقطة تحكم حرجة يجب تحديد ما إذا كانت هناك 

.)تواجد مواد من أصل حيواني غير حالل أو مواد تضر بالصحة( مواد الخام �

.حدوث تلوث بمكونات غير حالل أثناء عمليات اإلنتاج أو التصنيع �

.تواجد ذبائح أو لحوم غير حالل بالقرب من الذبائح أو اللحوم الحالل �
.  استعمال ماشية مريضة أو منتجات متردية الجودة �

.استعمال وسائل ذبح تتعارض مع الشريعة اإلسالمية �

على سبيل المثال

Identify whether there is a critical control points, CCP in: 

� Raw materials (presence of non-Halal ingredient of animal origin).

� Possible contamination with non-Halal materials during processing.

� Presence of non-Halal Carcasses or meat not Halal ones.

�Use of very low quality eaten meat’s animals or low quality raw materials.

� Use of non-Halal slaughtering methods.

For example:

باستعمال 
هاسب لتحديد نقاط التحكم الحرجة شجرة "

يمكن تحديد ما إذا كانت مرحلة ما 

هي 

 (CCP) نقطة تحكم حرجة
لخطر تم تحديده

كيفية تحديد نقاط التحكم الحرجة

How can we determine Critical Control Point

By using
HACCP decision tree to identify CCP
We can determine whether a step is 

a critical control point (CCP) for identified Hazard 

أو ليست نقطة تحكم حرجة وتحتاج 

أولية برامجإلى 

PRPs 

نقطة تحكم حرجةفهي إما 

CCP



بنود التعرف على 
األخطار

حدد ما إذا كان 
باإلمكان السيطرة 
عليه بواسطة 
برنامج أولي

إذا كان الجواب 
نعم اذكر نوع 

البرنامج وانتقل 
إلى الخطر المحدد 

التالي

وٕاذا كان الجواب  
ال انتقل إلى 

السؤال التالي رقم 
1

هل توجد : 1س
إجراءات تحكم للمشغل 
يمكن له استعمالها في 
أي خطوة من خطوات 

العملية التصنيعية؟

.  إذا كان الجواب ال 
ليست نقطة تحكم 
حرجة، وحدد كيف 
يمكن التحكم بهذا 
الخطر قبل وبعد أن 

تستمر العملية 
التصنيعية للتي بعدها 

وانتقل إلى الخطر 
وٕاذا . المحدد التالي

كان الجواب نعم اشرح 
كيف، وانتقل إلى 

السؤال التالي

هل : 2س
التعرض لهذا 

الخطر يمكن أن 
يحدث فوق 

المعدالت والحدود 
  أو يتجاوزها؟

إذا كان الجواب 
ليست نقطة . ال

تحكم حرجة، 
وانتقل إلى الخطر 
المحدد التالي 

وٕاذا كان الجواب 
نعم انتقل إلى 
السؤال التالي

هل العملية : 3س
التصنيعية مصممة 
خصيصًا إلزالة أو 
لإلقالل من الخطر 

المحدد ضمن 
  معدالت مقبولة؟

إذا كان الجواب ال، 
انتقل إلى السؤال 
التالي، وٕاذا كان 
الجواب نعم هذه 
نقطة تحكم حرجة 
وانتقل إلى بند 

المالحظة

هل يمكن : 4س
صنيعية تلعملية 

تالية إزالة أو اإلقالل 
من الخطر المحدد 
ضمن معدالت 

  مقبولة؟

، نعمإذا كان الجواب 
 حدد العملية

التصنيعية تلك حيث 
أنها هي نقطة تحكم 

وانتقل إلى حرجة 
الخطر المحدد التالي

ال كان الجواب وٕاذا  
بعد نعم في السؤال 

تأكيد فهي  الثالث
على أن هذه الخطوة 

نقطة تحكم  هي
 حرجة

بند 
المالحظات

أعط رقمًا 
لنقطة التحكم 

الحرجة 

CCP-M1

وأكمل إلى 
الخطر المحدد 

التالي

CCPتحديد نقاط التحكم الحرجة 

Could this 
Hazard be 

controlled by 
PRPs? 

Is there a 
control 

procedure in 
any processing 

step? 

Is the exposure 

to this Hazard 

may exceed the 

limits and 

beyond?  

Is the controlled 

procedure designed 

to remove or 

minimize the Hazard 

to an acceptable 

limit? 

Can another 
procedure on 

the processing 
line remove or 
minimize the 
Hazard to an 

acceptable limit?  

CCP-M1

:Example                                                    .الحليب بسترة أو ،اللحم طهو :مثال Cocking meat, or Pasteurizing milk.

  ؟للمنتج خطر حدوث يحتمل هل السيطرة، فقدت إذا  •

  .)CCP( حرجة تحكم نقطة فهي "بنعم" اإلجابة كانت إذا  •

وفي المنشآت الغذائية الصغيرة 
“  هاسب لتحديد نقاط التحكم الحرجةشجرة "يمكن تجاوز نموذج 

:  وذلك بطرح السؤال التالي 

And in small establishments, we may 
overcome the use of the HACCP decision tree 

to identify CCP by asking this question: 

• If we lost control, will it possibly cause Hazard to the product?

• If the answer is yes, it is a critical control point, CCP.



أنه لتحديد إن كانت مرحلة ما 

 CCPهي نقطة تحكم حرجة  

يشترط في خطرها أن ال يزال 

بواسطة المرحلة أو المراحل 

التالية من اإلنتاج

وتذكر دائماً 

To identify a CCP: Its Hazard should not be removed by

subsequent steps of production. 

Always remember

 غير هو وما مقبول هو ما بين للتمييز تستخدم ما لمعيار نوعية خواص أو كمية قيم هي

 للعملية تصحيحية إجراءات اتخاذ إلى ستؤدي انتهكت إذا والتياالختبار تحت صفة ألية مقبول

  .القرار أو الحكم عليه يرتكز الذي المتطلب وهو ه،من كالتخلص للمنتج أو

.تواجد مادة نجسة: لمعيار، مثال الحدود الفاصلة بين الرفض والقبولأي هي 

اعتماد الحدود الحرجة
Establish Critical Limits for each CCP

Critical Limits are qualitative or quantitative values toa criterion that

distinguishes between what is acceptable and what is not acceptable

and that when invaded corrective actions are taken, an example of

criterion: the presence of Najis materials.

3



اعتماد إجراءات الرقابة عند كل نقطة تحكم حرجة
Establish a monitoring system for each CCP

السيطرة تحت هي حرجة تحكم نقطة وأية بل خطر أي أن من التأكد

To ensure that any Hazard or any critical point is under control

كيف تتم المراقبة؟ �

نبحث عن ماذا؟ �

هل يجب استخدام أجهزة؟ �

> هل يجب فك أجزاء من المعدات؟ �

كيف نعرف بأن النقطة الحرجة تقع  �

داخل الحدود المسموحة؟

� How we perform monitoring?

� What do we look for?

� Do we need to use instruments?

� Do we need to dismantle certain parts

of the equipments?

� How do we know that a critical point is

under control?
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اعتماد تصحيح االنحرافات
Establish Correction Actions

:فشل في تحقيق الحدود الحرجةفي حالة مالحظة 

ما هو التصرف الفوري؟ 

هل يجب إخبار أحد المسؤولين؟ •

ــد حــدوث انحــراف  ــار مــاالخطــوات أو األفعــال الواجــب اتخاذهــا عن  لنقطــة تحكــم حرجــة لمعي

.وذلك بناء على نتائج الرقابة) تجاوز الحدود الحرجة(

Steps and actions that must be taken when deviation in a criterions of a

critical control point is occur based on the monitoring results (exceed the

critical limits).

If a failure was observed in achieving

a critical limits:

• What is the immediate action?

• Do we have to report it to the person

in charge?

5



اعتماد نظام لحفظ السجالت
Establish Documentation and Record Keeping

األثر واقتفاء لمتابعة �

لمراجعة عملية أو نشاط ما �

تعتبر السجالت المرجع الوحيد المتاح

المنتج وأمان صحة �

المطبق "حالل-هاسب" نظام فعالية �

> الحرجة التحكم لنقاط الجيد التحديد �

"هاسب" خطة مع المتخذة اإلجراءات تطابق �

ويعتبر وجود السجالت دليل على

� To trace marks

� To review any processing or activity

Records are the only reference available:

� Healthiness and safety of the product

� The effectiveness of the applied "HACCP-Halal"

� Proper identification of Critical Control Points

� Match the actions taken with the "HACCP" plan

The existence of records evidence of:

6

اعتماد إجراءات التحقق
Establish Verification Procedures

المخطط حسب فاعلية ذا وظائفياً  دوراً  يؤدي عملياً  "حالل-الهاسب" نظام أن من للتأكد �

تصحيح وٕاعادة تطوير إلى تحتاج اعتمادها تم التي "حالل-الهاسب" خطة كانت إذا ما وتحدد  �

واختبارات إجراءات التحقق نشاط يتضمن

� To make sure that "HACCP-Halal" practically plays its functional and

effective role as planned.

� To determine whether the "HACCP-Halal" plan that have been adopted

need to be improved and re-corrected,

Verification includes procedures and tests    
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Here is an example onhow to control critical points in a typical

poultry slaughterhouse in a western countries.

.الغرب دول في نموذجي دواجن مسلخ في الحرجة بالنقاط التحكم كيفية في مثال وهذا

Receiving/Holding Live Poultry

Unload of Poultry

Hanging chicken Crate washing

Picking

Scalding

Re-hanging

Wash of carcasses

House Inspection

Lung/Crop removal/Neck removal/Harvest

Collecting of 
cartons and 
insertion of 

card

Mechanical Slaughter and bleeding

water distribution tank 
Dry 

Storage

Removing of Heads 

Cutting middle of legs

Venting/Opening/Evisceration

Liver/Hear 
Harvest

Collecting giblets

Presentation

Cooling of giblets

Gizzard 
Harvest

Cutting off neck/skinWash inside/outside of carcassInternal suction

Drying with 
cooling air

Cooling with cold 
water

Grading based on weight

Packaging,  weighing, labeling

Cold StorageFreeze Storage 

Distribution/Shiping

Stunning

(Some slaughterhouses)  post-stunning

House Inspection

Wash

Critical Control Point #1

Critical Control Point #2

Critical Control Point #2

Critical Control Point #3

Critical Control Point #4

Critical Control Point #5

Critical Control Point #6

Critical Control Point #7 Halal Supervision by Halal Certification Body, HCB

(Figure 1) Flow chart summary of slaughter stages of poultryin poultry

slaughterhousein western countries showing the critical religious stages, that must

be controlled to get Halal poultry carcasses.

 والنقاط الذبح خطوات فيه يبين الغرب دول في نموذجي مسلخ في الدجاج ذبح عمليات تدفق مخطط :1 شكل

  .حالل دجاج ذبائح على للحصول بها التحكم يجب التي الحرجة الدينية المراحل أو



��&�( ��ا	�4ب دول 1! �0/ذ,! دوا,� 	���- ا	��,�  ���ط ا	��

Critical Control Point #1: Verify by
observation 

���0 ��ا	��786 �6ل �� ���5 :1 # ا	��,� ا	��
Unload of Poultry: Poultry must be alive     �����ة/�����ة  ���ة ا	#وا,� ����� أن ";: :ا	#وا,� �&�"9 

Critical Control Point #2: Stunning
���0 ��,Stunningا	?<5 :2 # ا	��,� ا	�� Pre- and Post: Must be avoided        ل&��,ب :ا�ذ�* �(د أو ��ل ا��دو' و ����,�

Critical Control Point #3: Verify by
observation 

���0 ��ا	��786 �6ل �� ���5 :3 # ا	��,� ا	��
Slaughter: Must be hand slaughter @ A	ن أن ";: : ا/�"#وي "

Critical Control Point #4:
Verify by observation
 

���0 �� �� ���5 :4 # ا	��,� ا	��
ا	��786 �6ل

Scalding - Dipping of slaughtered carcass into hot bath: Water must be clean of any previously non-Halal

slaughtered birds, and the Halal slaughtered birds must be totally calm before entering the bath.

�/ن أن و";: 68ل، ��F ا	�� A� !1 5 /�8 ط�/ر أي �� �70&� ا	���ه ��/ن أن ";: :س��� ��8م 1! ا	E�F ��� A - ا	��D 8/ض� 

.ا	�/ض د�/	*� M�N ����� ھ�د�K ا	�A /�8 ا	��/ر

Critical Control Point #5:
Verify by observation

���0 �� �� ���5 :5 # ا	��,� ا	��
ا	��786 �6ل

Packaging, weighing, labeling: Verify the presence of Halal seal.

�ت وو0/ وا�وزن، وا����ف، ا��(�&�
.ا�%�ل !�م و,ود 
ن �%2ق :ا�(�

Critical Control Point #6:
Verify by observation

���0 �� �� ���5 :6 # ا	��,� ا	��
ا	��786 �6ل

Storage: Storing of Halal carcass in a storage area specialized for Halal carcass.

�"OP�	ا: �"OP� ��� A	6ل ا�	1! ا ����� �"OP� �??P� @K� A�	 6ل�	ا.

Critical Control Point #7: Verify by
observation

���0 �� �6ل �� ���5 :7 # ا	��,� ا	��
ا	��786

Halal Control: by Trustworthy HCB, and known by testimonials from official Islamic organizations.
��N6ل ��ا�	ا: �Q 5"ت ط��R، ,#"�ة إس���6 68ل �?#"5 ھ����	<�و�1  ��	وا �� M�N دات�*S درة�' �Q إس���6 ����7ت 
.رس���

How to Control Critical Points in a typical poultry slaughterhouse in western countries

مثال توضيحي حول األسس السبع لنظام 
)حالل-هاسب(

الذبح لمرحلة

موت الدجاج قبل الذبح: الخطر
)وسائل التدويخ قبل أو بعد الذبحيمنع استخدام الذبح اآللي، يمنع استخدام (الذبح : نقطة تحكم حرجة

ال توجد: الحدود الحرجة
المراقبة الموقعية لمكان الذبح، وال تسمح باستعمال الذبح اآللي أو التدويخ: الرصد/الرقابة

أرفض الذبائح المذبوحة آليًا أو المدوخة قبل أو بعد الذبح: تصحيح االنحراف
المراقبة الموقعية لمكان الذبح: التحقق

سجل الذبح اليومي، واسم الذابح، وتقرير المراقب على الذبح: السجالت

Hazard: Death of the chicken before slaughter.

Critical Control Point: Slaughter (Avoid Mechanical slaughter, avoid pre- or post-stunning methods)

Critical Limits: None

Monitoring: Observe site of slaughter, and refuse the use of mechanical slaughter.

Corrective Actions: Refuse carcasses that were slaughtered by mechanical slaughter or pre- or post-stunned

Verification: Observe site of slaughter.

Records: Daily slaughter record, name of slaughter man, report of the Halal supervisor.

Example of the application of the 7
HACCP principles on slaughtering stage



بنود التعرف على 
األخطار

حدد ما إذا كان 
باإلمكان السيطرة 
عليه بواسطة 
برنامج أولي

إذا كان الجواب 
نعم اذكر نوع 

البرنامج وانتقل 
إلى الخطر المحدد 

التالي

وٕاذا كان الجواب  
ال انتقل إلى 

السؤال التالي رقم 
1

هل توجد : 1س
إجراءات تحكم للمشغل 
يمكن له استعمالها في 
أي خطوة من خطوات 

العملية التصنيعية؟

.  إذا كان الجواب ال 
ليست نقطة تحكم 
حرجة، وحدد كيف 
يمكن التحكم بهذا 
الخطر قبل وبعد أن 

تستمر العملية 
التصنيعية للتي بعدها 

وانتقل إلى الخطر 
وٕاذا . المحدد التالي

كان الجواب نعم اشرح 
كيف، وانتقل إلى 

السؤال التالي

هل : 2س
التعرض لهذا 

الخطر يمكن أن 
يحدث فوق 

المعدالت والحدود 
  أو يتجاوزها؟

إذا كان الجواب 
ليست نقطة . ال

تحكم حرجة، 
وانتقل إلى الخطر 
المحدد التالي 

وٕاذا كان الجواب 
نعم انتقل إلى 
السؤال التالي

هل العملية : 3س
التصنيعية مصممة 
خصيصًا إلزالة أو 
لإلقالل من الخطر 

المحدد ضمن 
  معدالت مقبولة؟

إذا كان الجواب ال، 
انتقل إلى السؤال 
التالي، وٕاذا كان 
الجواب نعم هذه 
نقطة تحكم حرجة 
وانتقل إلى بند 

المالحظة

هل يمكن : 4س
صنيعية تلعملية 

تالية إزالة أو اإلقالل 
من الخطر المحدد 
ضمن معدالت 

  مقبولة؟

، نعمإذا كان الجواب 
 حدد العملية

التصنيعية تلك حيث 
أنها هي نقطة تحكم 

وانتقل إلى حرجة 
الخطر المحدد التالي

ال كان الجواب وٕاذا  
بعد نعم في السؤال 

تأكيد فهي  الثالث
على أن هذه الخطوة 

نقطة تحكم  هي
حرجة 

بند 
المالحظات

أعط رقمًا 
لنقطة التحكم 

الحرجة 

CCP-1

وأكمل إلى 
الخطر المحدد 

التالي

لمرحلة الذبحالتحكم الحرجة  ةتحديد نقط

Could this 
Hazard be 

controlled by 
PRPs? 

Is there a 
control 

procedure in 
any processing 

step? 

Is the exposure 

to this Hazard 

may exceed the 

limits and 

beyond?  

Is the controlled 

procedure designed 

to remove or 

minimize the Hazard 

to an acceptable 

limit? 

Can another 
procedure on 

the processing 
line remove or 
minimize the 
Hazard to an 

acceptable limit?  

CCP-M1

Determine CCP for the Slaughter stage 

ال يوجد
نعم

CCP-2النعمنعمالذبح اليدوي

Yes NO CCP-2YesNO

Yes

Hand Slaughter

The actual value of Halal Certificates lies in knowing who issued them. Why?

Because knowledge of Halal is a religious issue in which Halal and Haram will

be based on and such knowledge is not accepted by non-Muslimsor

unidentified person.

لماذا؟ أصدرها، من معرفة في تكمن الحالل لشهادة الحقيقية القيمة إن

 غير من مقبول غير البالغ وهذا والحرام بالحالل المعرفة أساسه شرعي إعالن الحالل خبر ألن

  .معروفين غير أشخاص من أو المسلمين



حالل في -ويمكن تطبيق نظام هاسب

صناعة منتجات دواجن حالل حيث تصبح 

عملية الرقابة أكثر تعقيدًا؟

حالل-هاسب

We can apply HACCP-Halal in  

manufactured Halal processed Halal poultry meat 

where monitoring be more complicated?
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