
 

 

المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" يفتحص مجازر الدواجن التي تنتج لحوم 

الدجاج المستعملة في منتجات ماكدونالدز المغرب ويمنحها عالمة حالل 

 المغربية

بح الدجاج الحالل، احترام دقيق لمتطلبات الذبح وفق الطقوس اإلسالمية، ذمجازر تنتج حصريا لحوم 

للتصديق خالل كل  ةالمانح الهيأةمن  مسلمين ينلمشرف إلزاميحضور  ،يدوي وانفرادي لكل دجاجة

 عملية إنتاج...

، عقب االفتحاص المنجز من قبل خبرائه "مانوريإ"تقرير المعهد المغربي للتقييس  هذا ما خلص إليه

 .2016 مايالمجازر خالل شهر  " لهذهيةالدينالشؤون الجودة والمتخصصين في "

فتح كافة أبواب منظومة  تي قررالتوالشفافية لماكدونالدز المغرب  ي إطار سياسةويأتي هذا التصديق ف

 افروعه لكلجودة" الحالل وال" يمعهد المغربي للتقييس "إيمانور"، للمصادقة على نظاملل تموينها 

المتعلقة بالمنتوجات  والمصادقة على مطابقتها للمعايير المغربية 1992 المعتمدين منذ الغذائية 

 حالل.ال

 

  



 

 

 المكلفةالمغربية "، يعد المؤسسة الرسمية عهد المغربي للتقييس "إيمانورالموللتذكير، فإن 

بمقتضى القانون  2010، أنشئت سنة (التصديقبمنح شهادة المطابقة للمواصفات المغربية )

تها األساسية اتحت وصاية الدولة، ومهمتعمل هي مؤسسة عمومية  إيمانور. و06-12رقم 

 مرجعياتلاو للمواصفات  مطابقةالمغربية والمصادقة على مواصفات صياغة ن في تكم

 وفقاوطنية حالل العالمة الوضع  على" إيمانور" أقدمت 2012في سنة . المماثلة

تشجيع الصادرات المغربية نحو ،  وذلك بهدف  العمل الجاري بهاللمقتضيات القانونية 

مسار والطابع الحالل التتبع من تهلك المغربي المس تمكينواألسواق الدولية للحالل، 

 للمنتوجات التي يستهلكها يوميا.

"، تشهد على المطابقة إيمانور، عالمة مميزة وملكية لـ "عالمة حالل المغربيةتعد و

إعداد لمواد الغذائية حالل. وتم المتطلبات  ةالمحدد، NM 08.0.800 ةالمغربي للمواصفة

لمعهد ا وثائق ومرجعيات  األعلى على أساس العلمي مجلسالبتعاون مع  للمواصفةهذا 

معتمدة   ، ومعايير أخرىOCIالتعاون اإلسالمي  التابع لمنظمة SMIICاإلسالمي للتقييس 

 بلدان إسالمية أخرى.من قبل 

" المصادقة على مطابقة منظومة إيمانور، كانت مهمة مدققي "2016شهر ماي  وخالل

، الكائنة بالبرازيل التي تمون المواد الدواجن تقطيعو ذبحوحدة ، JBS AMPAROحالل لـ 

 ها بالمملكة. المسوقة من قبل العالمة في مطاعماألولية للمنتوجات النهائية من لحوم الدجاج 

 إذ تشتهر بخبرتها، وتعد البرازيل بالفعل واحدة من أهم المراجع في مجال الفالحة بالعالم

د على رأس الئحة أكبر المصدرين للحوم الدجاج المعترف كما أنها توج ،في تربية الدواجن

 .لهذه اللحومبهم على المستوى الدولي، بفضل الجودة العالية 

 

 

 



 

 

"، مصدرا إيمانورها في أدق التفاصيل من قبل مدققي "صوتعد هذه المجازر التي تم تفح

اء هذا التصميم للمواد األولية التي تمون سلسلة لحوم الدواجن لماكدونالدز المغرب. وج

 منظومة التموين المغربية لماكدونالدز المغربفي المائة من قبل  100المنجز والمطبق 

وصارم على مستوى جميع  تقنية دقيقة ودفتر تحمالت واضح دراساتعلى أساس 

مة الغذائية، نظم السال صرامةالفالحي، و المنشأجودة حالل، المواصفات من قبيل 

من األول إلى غاية التسليم على تتبع سلسلة اإلنتاج إلى  ةوالصحة، إضاف والبيطرة

والسالمة  ة االجتماعية والبيئية،والمسؤولي كل حلقات سلسلة التحويل، مستوى

ويذكر، أن هذه المجازر  .االستراتيجية لكميات المواد األولية والجاهزية المستمرة لتموينها

محلية وأجهزة عمومية وخاصة، تخضع طوال السنة لمراقبة مستمرة منجزة من طرف 

 ماكدونالدز.الجودة لـ مصلحة، إضافة إلى ودولية

اليدوية لكل وتتبع طريقة الذبح  ،لحوم الدجاج حاللعلى إنتاج حصريا هذه المجازر وتسهر 

، مسلمون بالغونعملية الذبح ويشرف على من قبل يد عاملة مؤهلة،  ىدجاجة على حد

 كل متطلبات القيام بالذبح وفق، كما أن المهمة الدقيقةإلنجاز هذا  نو، ومعتمدنمؤهلو

التسمية و، ه نحو القبلةيوالتوج النية، ويتعلق األمر ب: الطقوس اإلسالمية تحترم بالكامل

 كل حيوان.عند ذبح والتكبير 

من  المسلمين ينالمشرفحضور يتم ذلك بوللسهر على السير الجيد لكل عملية إنتاج حالل، 

 إلزاميا، CDIAL ( Centro de Divulgacao do Islam para America Latina )  حالل منظمة التصديق

يعد  CDIAL. وجدير بالذكر، أيضا، بأن موال يمكن ألي عملية إنتاج أن تنطلق في غيابه

"هيئة  JAKIMومن طرف اإلسالمية بالبرازيل منظمة معتمدة من قبل السلطات الدينية 

ي العالم اإلسالمي في مجال حالل". ومن جهة أخرى، فإن معترف بها مرجعا فماليزية 

ويستجيب لمعايير الصحة  تمر يهم الذبح الحاللنظام للتكوين المسازر تتوفر على المج

 والسالمة الغذائية الصارمة.

 



 

 

اإلشراف وتطبيق نظام حالل لـ ماكدونالدز المغرب لكل كمية من إنتاج حالل على يستند و

برنامج تحليل المخاطر ، " HCCP: "HALAL CRITICAL CONTROL PLANمخطط 

حالل" الذي يحدد جميع النقط المتعلقة بالمنظومة ووضع جهاز عملي "المتعلقة بمنظومة 

 محاور أساسية: 4يضمن سيرها، وهذا النظام يقوم على 

 

 والجودةمالي وموثق لنظام حالل على مستوى بعديه: الديني جـ وصف إ1

 ل مستخدمي المجازرـ التكوين حالل لك2

 الوثائق المتعلقة بكل عملية إنتاجية حالل "الوسائل البشرية والتقنية" إعدادـ 3

 ـ مخطط اإلشراف والمراقبة لعملية حالل على الميدان4

 

عبد هللا بنعيش، نائب الرئيس المكلف بسلسلة التموين وبالرجوع إلى التصديق، صرح 

 سندوتشاتهممكنهم التأكد بأن لحوم الدجاج التي تكون قائال "زبناؤنا ي بماكدونالدز المغرب

جودة عالية، ولكن أيضا وهذا معطى  دوالمفضلة، ليس فقط من مصدر مصادق عليه 

أساسي، فإنها تستجيب لمتطلبات الذبح وفق طقوس حالل في تطابق تام وصارم مع هذا 

الذي نعتمده منذ  حاللنظام على  السادسةصادقت للمرة  إيمانورالجانب. ونحن سعداء بأن 

 ، مثله مثل حاللال، يشكل 1992بأنه منذ انطالق نشاطنا سنة  من المهم التأكيد. 1992

عنصرا أساسيا لكل أنظمة التموين  والمسؤولية االجتماعية، الغذائيةالجودة والسالمة 

ر توففي المائة، ي 100قبل فريق مغربي  لماكدونالدز المغرب. وصممت سلسلة التموين من

عرفة معمقة لمتطلبات الزبون المغربي والقوانين المعمول بها في معلى خبرة طويلة و

المملكة، خاصة تلك التي تخص حالل. وعالوة على ذلك، البد من التذكير بأن موادنا 

األولية الغذائية كانت دائما وأبدا خاضعة للمراقبة والمصادقة حالل من قبل الهيئات المعتمدة 

 وأنه عقب إنشاء أول عالمة حالل رسمية مغربية  ،ت الدينية للبلدان األصلمن قبل السلطا



 

 

، قررنا باإلضافة لذلك رفع المستوى بشكل 2012من قبل المعهد المغربي للتقييس سنة 

إضافة  ةحالل المغربيعالمة فروعنا من  هدف جديد: ويتعلق األمر باستفادة كل أكبر بتحديد

، لجعل 2014في يونيو ن هذا المنطلق بدأ تعاوننا مع إيمانور، بلدان المنشأ. وم عالمة إلى

زبنائنا يستفيدون من العالمة الوطنية التي تحظى اليوم باعتراف دولي، حيث يعتبر هذا 

التصديق ضمانة صادرة عن هيئة رسمية مغربية، بخصوص جودة منتوجاتنا ومطابقتها 

 لمقياس حالل المغربي".

رجو زيارة موقعنا اإللكتروني لماكدونالدز المغرب وموقع الهيئة ولمزيد من المعلومات الم

 الوطنية للتقييس إيمانور:

 

http://www.imanor.ma/ 

http://www.mcdonalds.ma/qualité/nos-viandes/certification-halal 

 

 


