
تاريخ طويل من تصدير لحوم 
ا<بقار والحمالن عالية الجودة 

إلى منطقة الشرق ا<وسط.

 ١٠٠ من  )كثر  الحالل  والحمالن  ا)بقار  للحوم  طوال  سنوات  منذ  به  موثوق  مورد  أستراليا 
اللحوم  بشراء  استمتع  ا)وسط.  الشرق  دول  معظم  ذلك  في  بما  العالم،  حول  بلداً 

.٪١٠٠ حالل  مضمونة  و  وآمنة  نظيفة  لحوم  على  ستحصل  أنك  إذ  ثقة،  بكل  ا)سترالية 

أرض مثالية لتربية الحيوانات 
بشكل طبيعي

والماشية  الحمالن  لتربية  مثالية  بكونها  أستراليا  في  ا)رض  مساحة  نصف  نحو  يتميز 
والهواء  العذبة  والمياه  ا)خضر  العشب  إلى  الوصول  سهولة  مع  طبيعي  بشكل 

طبيعيًا  صحيًا  محجراً  تعتبر  فإنها  نفسه،  الوقت  في  وجزيرة  قارة  أستراليا  أن  وبما  النقي. 
ا)خرى. البلدان  في  الحيوانات  بين  وتنتشر  تصيب  ما  عادة  التي  ا)مراض  ضد 

دورة من الثقة، من المزرعة إلى 
مائدة الطعام

فقد  العالم،  أنحاء  جميع  في  الحالل  والحمالن  ا)بقار  للحوم  رائٍد  مصدر  أستراليا  باعتبار 
من  الحياة  مدى  على  للتتبع  العالم  في  صرامة  النظم  أكثر  من  واحٍد  أستراليا  وضعت 
يتم  فيما  والشهادات،  التصديقات  واصدار  الفصل  في  والتحكم  المنتج،  تحديد  خالل 

ا)سترالية. الحكومة  قانون  قبل  من  النظام  سالمة  إنفاذ 
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 النقل                                                السلخانة          

 الحيوانات التي يتم حمايتها من 
ا\جهاد والتي تتم رعايتها بشكل 

جيد تعطي أفضل نوعية من اللحم. 

للحيوانات  الصحية  العضالت  تحتوي 
من  عالية  مستويات  على  المجهدة  غير 
حمض  إلى  يتحول  الذي  الجليكوجين، 

حمض  وهو  الحيوان،  ذبح  بعد  الالكتيك 
بالنضارة  تتسم  لحوم  {نتاج  ضروري 

وإذا  الجيد.  واللون  اللذيذ  والطعم 

أثناء  أو  قبل  ل�جهاد  الحيوان  تعرض 
الجليكوجين  فإن  الذبح،  عملية 

استنفاده،  يتم  العضالت  في  الكائن 
ما  الالكتيك،  حمض  يقل  وبالتالي 

اللحم. ونوعية  جودة  على  يؤثر 

 www.AustraliaHalal.com لمزيد من المعلومات عن برنامج الحالل ا)سترالي يرجى زيارة

وليس  حياتها  فترة  مدى  على  الحيوانات  معاملة  كيفية  على  الشريعة  قانون  ينص 
إساءة  مع  مطلقًا  التسامح  عدم  على  كلذلك  الشريعة  تؤكد  الذبح.  عملية  أثناء  فقط 

والمياه  للتجوال  كافية  بمساحات  تزويدها  وجوب  على  وتنص  الحيوانات،  معاملة 
النقي. والهواء  والغذاء  النقية 

فمعظم  قصوى؛  أولوية  تعتبر  الحيوان  رعاية  فإن  ا)ستراليين،  للمربين  وبالنسبة 
رعاية  ترقى  بل  والحب،  والرعاية  بالرأفة  الحيوانات  تربية  ويتم  )سر  مملوكة  المزارع 

أستراليا. في  حياة  اسلوب  لتكون  الحيوان 

رعاية الحيوان أولوية للمربين 
ا<ستراليين
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