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Introduction:

The ancient name of ‘Halal Food’ became part of the “Halal Industry and its Services” that focuses on 
producing and marketing ‘Halal Products’ and ‘Halal Services’, which covers a wide range and variety 
of food products, pharmaceuticals, cosmetics, skin and body care products. The global Halal Industry 
and its Services is a component of the global economy, with a 2011 estimated market size as posted by 
many economists of about $640 billion, serving about 1.57 billion Muslim consumers around the world. 
Therefore, many multinational companies are coming to understand the potentials and the importance 
of the Halal Industry and its Services. In May 2006, all of the important issues concerning this industry 
were discussed for the first time at the World Halal Forum in Kuala Lumpur. As of this continued 
growth of the Halal Industry and its Services, the aim of the First Gulf Conference on Halal Industry 
and its Services is to present and exchange the knowledge in a general form without constraining to 
the Halal aspects but also including other aspects of Islamic concern, such as the safety of production 
and quality control of the Halal products. Furthermore, this conference will present the dynamics of 
the Halal Industry and its Services, its emerging trends, and its economic benefits that is the concern 
of the activist in this industry. Moreover, this conference will not only provide business opportunities 
but also broad information to the general public on understanding the meaning and requirments of the 
logo ‘Halal’ on labels. 

Objectives:

The primary objectives of this conference are:

First:  To provide accurate and up to date information on the Halal Industry and its Services.

Second:  To identify the legitimacy on the use of all types of stunning and mechanical slaughtering and 
the use of Najis (Non-pure) Haram (Unlawful) materials in the Halal Industry.

Third:  To acquaint participants with the techno-economic aspects of the Halal Industry and its 
Services, and to highlight its proper financing policies.

Fourth:  To propose recommendations that will put the Halal Industry and its Services according to 
Islamic teachings, and help to formulate international Halal standards.

مقدمة:

لقد أصبحت التسمية القدمية املستقلة لألغذية احلالل جزءاً من صناعة احلالل وخدماته  والتي حترص على إنتاج 
الغذائية والدوائية، وگذلك  املنتجات  من  وتسويق منتجات احلالل، وخدمات احلالل والتي تشمل عدداً گبيراً 
مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية باجلسم والبشرة. وقد غدت صناعة احلالل وخدماته على املستوى العاملي 
640 مليار دوالر أمريگي،  2011 بحوالي  لعام  العاملي، حيث يقدر املختصون حجم سوقها  من االقتصاد  جزءاً 
الشرگات  وتدرك  مسلم.  مليار   1.57 بـ  عددهم  يقدر  والذي  العالم  أنحاء  جميع  في  املستهلگني  تخدم  والتي 
متعددة اجلنسيات إمگانية حتول صناعة احلالل وخدماته إلى صناعة هامة. وگانت جميع القضايا املرتبطة بهذه 
الصناعة قد طرحت ألول مرة في ملتقى صناعة احلالل العاملي املنعقد في گواالالمبور بتاريخ مايو 2006. وفي 
ضوء هذا النمو املستمر، يهدف مؤمتر اخلليج األول لصناعة احلالل وخدماته إلى إدخال وتبادل املعرفة بشگل 
أگثر شمولية دون االقتصار على جوانب احلالل واحلرام فقط، ولگن مبا يشمل النواحي األخرى التي حرص 
ديننا احلنيف على ترسيخها گسالمة إنتاج وجودة املنتج احلالل. گما سيستعرض املؤمتر ديناميگية صناعة 
احلالل وخدماته، واالجتاهات احلديثة املنبثقة عنها، وگذلك املزايا التجارية التي تستأثر اهتمام النشطني في 
مجال هذه الصناعة. وبشگل عام، سيوفر املؤمتر من خالل املعرض الذي سيقام في فترة إنعقاد املؤمتر فرصاً 
لألعمال التجارية ومزيداً من املعلومات الثقافية لعامة رجال األعمال واملستهلگني بشأن فحوى ومتطلبات امللصقات 

والتي حتمل شعار “حالل”.

األهداف:
يسعى املؤمتر إلى حتقيق األهداف التالية:

توفير معلومات صحيحة وحديثة حول صناعة احلالل وخدماته. أوالً:  
بيان مدى شرعية استعمال وسائل التدويخ املتنوعة، والذبح اآللي، وإستخدام املواد احملرمة والنجسة  ثانياً: 

في صناعة احلالل.
إستعراض اجلوانب التقنية واالقتصادية لصناعة احلالل وخدماته، وگيفية متويلها.  ثالثاً:  

معايير  وصياغة  وخدماته  احلالل  لتوجيه صناعة  للتطبيق  قابلة  وعلمية  توصيات شرعية  اقتراح  رابعاً:  
حالل دولية.
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 Most important topics of the conference:

• Halal Industry and its Services: Introduction and terminology.
• The chemical status of the components of foods, food additives, medicines and cosmetics.
• Halal international specifications and their application in the Islamic world.  
• Discussion of the legality for the use of stunning (electric shock, and concussion), and the concept 

of Istihala.
• Halal Industry and its Services: Its leaders, obstacles and solutions. 
• Analytical results by modern techniques: What do they tell us, and how they can be religiously 

interpreted.
• Economical, commercial, and educational aspects of the Halal Industry and its Services.
• A number of viable recommendations aimed to promote the legitimacy concept and safety of the 

Halal Industry and its Services.

Main Organizers:

The main organizers of the conference are the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs of Kuwait, Kuwait 
Institute for Scientific Research, and GCC Standardization Organization. This conference has been 
cooperating with specialized organizations in this area, such as Kuwait Awqaf Public Foundation, 
the Public Authority for Industry in Kuwait, Halal Industry Development Foundation for the Awqaf 
Ministry of Malaysia, International Halal Integrity Alliance of Malaysia (IHIA) and the Association of 
Awareness and Information to the Defense of Muslim Consumers in France (ASIDCOM).

Language:

Arabic and English will be the official languages of the Halal Industry and its Services Conference. 
Instantaneous interpreting for both languages will be available.

Note: 

There is an exhibition accompanying the conference to display the Halal products, services and 
industry. 
For more information, please contact Dr. Hani Mansour Al-Mazeedi: mazeedi@hotmail.com

أهم مواضيع المؤتمر:

صناعة احلالل وخدماته: مقدمة ومصطلحات. 			•
•								احلالة الگيميائية ملگونات األغذية، واملضافات الغذائية واألدوية، ومستحضرات التجميل، ومواد 

العناية بالبشرة.
معايير احلالل الدولية ومدى تطبيقها في العالم اإلسالمي. 			•

مناقشة مدى شرعية استعمال وسائل التدويخ، والصعق الگهربائي، والذبح اآللي، وماهية مفهوم  			•
االستحالة. 

صناعة احلالل وخدماته: قادتها، العوائق، واحللول. 			•
نتائج التحليل بواسطة التقنيات احلديثة: ماذا تقول لنا، وگيف نفهمها في ظل الفقه اإلسالمي. 			•

اجلوانب االقتصادية والتجارية والتثقيفية حول صناعة احلالل وخدماته. 			•
إصدار عدد من التوصيات تهدف نحو تعزيز شرعي وآمن لصناعة احلالل وخدماته. 			•

الـجهات الرئيسية المنظمة للمؤتمر:
تشمل اجلهات الرئيسية املنظمة للمؤمتر گل من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الگويتية، ومعهد الگويت 
لألبحاث العلمية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي، وقد مت التعاون مع جهات متخصصة 
في هذا املجال مثل األمانة العامة لألوقاف، الهيئة العامة للصناعة بدولة الگويت، ومؤسسة تنمية صناعة احلالل 
التابعة لوزارة األوقاف املاليزية، ومؤسسة التحالف الدولي لتگامل احلالل املاليزية، وجمعية التوعية واملعلومات 

.ASIDCOM للدفاع عن املستهلك املسلم في فرنسا

اللغة:
اللغتان الرسميتان ملؤمتر اخلليج األول لصناعة احلالل وخدماته هما اللغة العربية واالجنليزية، وسوف يتم توفير ترجمة 

فورية لگليهما.

مالحظة:
يوجد معرض مصاحب للمؤمتر لعرض منتجات صناعة احلالل وخدماته. للتنسيق يرجى االتصال بالدگتور هاني 

  mazeedi@hotmail.com :منصور املزيدي على البريد اإللگتروني التالي
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FIRST DAY • Morning Session
• Monday 24 January, 2011 • 20 Safar 1432

09:30 – 09:35 Quran Recital

09:35 – 10:30 Opening Remarks

• His Excellency Chancellor Rashed Abdulmuhsin Al-Hammad,  Deputy Prime Minister for Legal Affairs, 
and Minister of Justice and of Awqaf and Islamic Affairs in the State of Kuwait

• His Excellency Hj. Abdul Malik Bin Abul Kassim, State Minister of Islamic Affairs, Domestic Trade, 
Consumer Affairs and Chairman of Halal Steering  Committee at Penang, Malaysia 

• Dr. Anwar Al Abdullah Yusuf, Secretary General, GCC Standardization Organization
• Dr. Naji Mohamed Al-Mutairi, Director General, Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), Kuwait
• Sheikh Saleh Abdullah Kamel, Chairman of the Islamic Chambers of Commerce and Industry (ICCI), 

and Chairman of the General Council for Islamic Banks and Financial Institutions, Jeddah, Saudi Arabia

10:30 - 11:00 Exhibition and  Break

Halal Industry Sector and its International Standards 
Chairman: Eng. Fahhad Sahab Al-Mutairi - Assistant Undersecretary and Deputy Director General for 

Standards and Industrial Services Affairs - PAI-Kuwait

11:00 - 11:30 Introduction to the Global Halal Industry and its Services 
by Darhim Dali Hashim, Chief Executive Officer, International Halal Integrity Alliance Ltd. 
(IHIA), Malaysia

11:30 - 12:00 Definition of Halal Terms, Malaysia and Indonesian Halal Standards and Industries
 by Mariam Abdul Latif, Deputy Director of Food Safety and Quality, Ministry of Health, 
Malaysia

12:00 - 12:30 The Halal Standards in GCC
by Dr. Sufyan Abdulkader Al-Irhayim, Head of Standardization Department and Eng. 
Saud Rashed Al-Askar, Director of Conformity Affairs, GCC Standardization Organization

12:30 -13:00 Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) and Halal 
Standards
by Dr. Lutfi Oksuz, Turkish Standards Institution (TSE) Representative, Consultant of 
TSE President, Turkey.

13:00 - 13:30 General Discussion

اليوم األول  >   الفترة الصباحية
>  االثنني 24  يناير 2011  >  املوافق 20  من صفر 1432 هـ

تالوة القرآن الگرمي9:30 - 9:35
گلمات االفتتاح9:35 - 10:30

معالي املستشار راشد عبد احملسن احلماد، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، دولة الگويت.

معالي احلاج عبد املالك بن أبو القاسم، وزير الدولة للشؤون اإلسالمية والتجارة احمللية، وشؤون املستهلگني، ورئيس 
جلنة احلالل في والية بينانغ، ماليزيا.

سعادة الدگتور أنور يوسف العبدالله، األمني العام، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
الدگتور ناجي محمد املطيري، مدير عام معهد الگويت لألبحاث العلمية، دولة الگويت. 

الشيخ صالح عبدالله گامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة املجلس 
العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، جدة، اململكة العربية السعودية.

•

•

•
•
•

افتتاح املعرض واستراحة10:30 - 11:00

قطـــاع صناعــــة الحـــــالل ومعاييره الدولية
رئيس اجللسة: م. فهاد سحاب املطيري - الوگيل املساعد ونائب املدير العام لشؤون املواصفات واخلدمات الصناعية 

- الهيئة العامة للصناعة - دولة الگويت
مقدمة حول صناعة احلالل وخدماته العاملية11:00 - 11:30

دارهيم دالي هاشم، الرئيس التنفيذي، مؤسسة التحالف الدولي لتگامل احلالل، ماليزيا
تعريف مبصطلحات احلالل ومعايير احلالل املاليزية واإلندونيسية والصناعات املتعلقة بهما11:30 - 12:00

مرمي عبد اللطيف، نائب املدير لشؤون سالمة وجودة األغذية، وزارة الصحة، ماليزيا

معايير احلالل لدول مجلس التعاون اخلليجي 12:00 - 12:30
د. سفيان عبدالقادر االرحيم، مدير إدارة املواصفات واملقاييس، و م. سعود بن راشد العسگر، مدير 

إدارة املطابقة، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

هيئات التقييس واملواصفات للدول اإلسالمية ومعايير احلالل13:00-12:30
الترگية،  املواصفات  معهد  رئيس  مستشار  الترگية،  املواصفات  معهد  ممثل  أگزوز،  لطفي  د. 

ترگيا.
مناقشة عامة13:00 - 13:30
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FIRST DAY •  Evening Session
• Monday 24 January, 2011 • 20 Safar 1432

Halal Industry Sector and its International Standards 
Chairman: Dr. Ahmed Mohieldin Ahmed, Assistant Secretary General for Economic Affairs and in-

charge on the Halal file at the Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI)

16:00 - 16:30 Organization of the Islamic Conference (OIC) Halal Standards: Islamic 
Perspective
by Prof. Nasser bin Abdullah Al-Maiman, Professor of Graduate Studies at the 
University of Umm Al-Qura Islamic Mecca, and a member of the Shura Council,  
Saudi Arabia

16:30 - 17:00 International Islamic Fiqh Academy (IIFA) Halal Standards
by Dr. Abdulqahir Mohammad Qamar, Director of the Department Advisory, 
investigation and copyright at the International Islamic Fiqh Academy of the 
Organization of the Islamic Conference (OIC), Jeddah, Saudi Arabia

17:00 - 17:30 Break and prayer

17:30 - 18:00 Role of the Saudi Food and Drug Authority in Preventing Imported Non-
Halal Foods from Entering Saudi Arabia
Dr. Ibrahim Saad Almuhaize, Executive Vice President of Food Affairs in the 
General Authority for Food and Drug, Saudi Arabia

18:00 - 18:30 The Reality and Challenges of Providing Halal Food in the UAE
Eng. Hashim Mohammed Al Awadhi, Head of Veterinary Services, Dubai 
Municipality

18:30 - 19:00 Obstacles in Enforcing Food Regulations
By Dr. Yunes Ramdan Teinaz, Independent Public Health Consultant, UK
and by John Pointing, Barrister, Senior Lecturer in Property Law, School of 
Surveying, Kingston University, UK

19:00 - 19:30 The Reality of Halal Industry and its Services in Europe 
by Hanen Rezgui Pizette, ASIDCOM, France

19:30 - 20:00 General Discussion

اليوم األول  >   الفترة املسائية
>  االثنني 24  يناير 2011  >  املوافق 20  من صفر 1432 هـ

قطـــاع صناعــــة الحـــــالل ومعاييره الدولية
رئيس اجللسة: د. أحمد محي الدين - نائب األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية ومسئول ملف احلالل 

بالغرفة االسالمية للتجارة والصناعة - جدة - اململگة العربية السعودية
معاييراحلالل منظمة املؤمتر اإلسالمي: نظرة شرعية  16:00 - 16:30

أ. د. ناصر بن عبد الله امليمان، أستاذ الدراسات العليا اإلسالمية، جامعة أم القرى، مگة 
املگرمة، وعضو مجلس الشورى، اململگة العربية السعودية

معايير احلالل لدى مجمع الفقهي الدولي اإلسالمي16:30 - 17:00
د. عبد القاهر محمد أحمد قمر، مدير إدارة الفتوى باإلنابة، مجمع الفقهي اإلسالمي الدولي، 

جدة، اململگة العربية السعودية
استراحة للصالة17:00 - 17:30

دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في احلد من دخول أغذية محرمة شرعًا إلى اململگة 17:30 - 18:00
العربية السعودية

د. إبراهيم بن سعد املهيزع، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، 
اململگة العربية السعودية

واقع وحتديات توفير األغذية احلالل في دولة اإلمارات العربية املتحدة18:00 - 18:30
م. هاشم محمد العوضي، رئيس قسم اخلدمات البيطرية، بلدية دبي

مشگالت تطبيق القوانني اخلاصة باألغذية18:30 - 19:00
د. يونس رمضان التيناز، استشاري مستقل للصحة العامة، اململگة املتحدة، جون بوينتينغ، 

محام وأستاذ محاضر في قانون امللگية، جامعة گينغستون، اململگة املتحدة
واقع صناعة احلالل وخدماته في أوروبا19:00 - 19:30

حنني رزقي بيزيت، أسيدگوم، فرنسا

مناقشة عامة19:30 - 20:00
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SECOND DAY • Morning Session
• Tuesday 25 January, 2011 • 21 Safar 1432

Halal Industry and Services: Provisions of Islamic Doctrinal 
Chairman: Sh. Turky Eesa Al-Mutairi - Manager of Iftaa Department - Ministry of Awqaf and Islamic 

Affairs - State of Kuwait

08:30 – 09:00 The Reality of Meat Imported from the West to the Middle East and the 
Arabian Gulf Countries
by Dr. Abdel Majid Katme , Halal Services Activist, UK

09:00 – 9:30 Halal Slaughtering and its Advantages, and the Western Slaughtering and 
its Mysteries
by Dr. Mohammad Fouad Albarazi, Director of Muslim Association in Denmark

9:30 – 10:00 Mechanical Slaughter: Islamic Perspective
by Sheikh Mufti Zubair Butt, Representative of the Halal Monitoring Committee, 
(HMC), UK

10:00 - 10:30 An Islamic Approach to Deal with Emerging Issues: Food, Slaughtering of 
Birds and Animals, Pharmaceuticals, and Cosmetics as a Model
by Dr. Mohammed Faris Al-Mutairan, College of Islamic Studies, Kuwait 
University, Kuwait

10:30 - 11:00 The Islamic Rule on the Use of Haram and Najis Ingredients in the Halal 
Industry
by Dr. Mohamed Habib Altjkani, Faculty of Theology, Tetouan, Morocco

11:00 - 11:30
Instrumentations  and Analysis Techniques for Halal Authentication and 
its Current Reality in the Muslim World
by Dzulkifly Mat Hashim, Faculty of Food Science and Technology, University 
Putra, Malaysia

11:30 - 12:00 General Discussion

اليوم الثاني  >   الفترة الصباحية
>  الثالثاء 25  يناير 2011  >  املوافق 21  من صفر 1432 هـ

صناعة الحالل: رؤية شرعية
رئيس اجللسة: الشيــخ ترگـي عيسى املطيــري - مديــر إدارة اإلفــتـــاء - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميـة - 

دولة الگويت
واقع اللحوم املستوردة من الغرب إلى دول الشرق األوسط واخلليج العربي08:30 - 09:00

د. عبد املجيد القطمة، ناشط في خدمات احلالل، اململگة املتحدة

الذبح اإلسالمي ومزاياه, والذبح الغربي وخفاياه09:00 - 09:30
د. محمد فؤاد البرازي، رئيس الرابطة اإلسالمية في الدمنارك، عضو مجمع فقهاء الشريعة

الذبح اآللي: منظور شرعي09:30 - 10:00
الشيخ مفتي زبير بت، ممثل جلنة متابعة احلالل، اململگة املتحدة

املنهج اإلسالمي في التعامل مع النوازل واملستجدات: األطعمة والذبائح واألدوية 10:00 - 10:30
ومستحضرات التجميل منوذجًا

د. محمد فارس املطيران، گلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الگويت

حگم استعمال املواد احملرمة, والنجسة في صناعة احلالل10:30 - 11:00
د. محمد حبيب التجگاني، گلية أصول الدين، تطوان، اململگة املغربية

أدوات القياس وتقنيات التحليل ملصادقة احلالل, وواقعها احلالي في العالم اإلسالمي11:00 - 11:30
ذو الگفل مات هاشم، گلية علوم وتقنية الغذاء، جامعة بوترا، ماليزيا

مناقشة عامة11:30 - 12:00
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SECOND DAY • Evening Session
• Tuesday 25 January, 2011  • 21 Safar 1432

Chemical Status of Ingredients and Halal Production Requirements
Chairman: Dr. Yousif Ahmad Al-Shaiji, Manager of Biotechnology Dept., KISR

16:00 - 16:30 Chemical Status: Food and Feed Ingredients 
by Dr. Muhammad Munir Chaudry , President, Islamic Food & Nutrition Council 
of America (IFANCA)

16:30 - 17:00 Chemical Status: Cosmetic Ingredients and Production Requirements
by Dr. Mah Hussain-Gambles, SAAF Pure Skincare, UK

17:00 - 17:30 Break and prayer

17:30 - 18:00
Chemical Status: Pharmaceutical Ingredients 
by Dzulkifly Mat Hashim, Faculty of Food Science and Technology, University 
Putra, Malaysia

18:00 - 18:30 Growth Media for Enzymes and Starter Cultures in Halal Perspective
by Dr. Ali Salim Fanous, Halal Control, EU, European Inspection- and Certification 
Body for Halal-Food, Germany

18:30 - 19:00 Halal Production Requirements: Food and Food Additives 
by Norhaizam bte Md Sani, Training Manager, HDC, Malaysia

19:00 - 19:30 Halal Production Requirements: Animal Welfare at Slaughter
by Dr. Mohammed Shujauddin Shafi, Chairman, Food Standards Committee, 
Muslim Council of Britain, UK

19:30 - 20:00 General Discussion

اليوم الثاني  >   الفترة املسائية
>  الثالثاء 25  يناير 2011  >  املوافق 21  من صفر 1432 هـ

الحالة الگيميائية للمگونات ومتطلبات الحالل واإلنتاج 
رئيس اجللسة: د. يوسف أحمد الشايجي - مدير دائرة التگنولوجيا احليوية - معهد الكويت لألبحاث العلمية

احلالة الگيميائية: مگونات األغذية واألعالف16:00 - 16:30
د. محمد منير شوداري، رئيس مجلس الغذاء والتغذية اإلسالمية األمريگية، الواليات املتحدة 

األمريگية

احلالة الگيميائية: مگونات مستحضرات التجميل ومتطلبات اإلنتاج16:30 - 17:00
د. ماه حسني جامبيلز، شرگة سعف الدولية للعناية بالبشرة، اململگة املتحدة

استراحة للصالة17:00 - 17:30

احلالة الگيميائية: مگونات األدوية 17:30 - 18:00
ذو الگفل مات هاشم، گلية علوم وتقنية الغذاء، جامعة بوترا، ماليزيا

البيئة املغذية لألنزميات والبادئات من منظور احلالل18:00 - 18:30
د. علي سالم فانوس، حالل گونترول )اإلحتاد األوروبي(، خدمات احلالل في أوروبا، املانيا

متطلبات إنتاج احلالل: األغذية, واملضافات الغذائية18:30 - 19:00
نورهايزام بتي م. د. ساني، مؤسسة تنمية صناعة احلالل املاليزية، ماليزيا

متطلبات رعاية احليوانات في املسالخ 19:00 - 19:30
البريطاني،  اإلسالمي  املجلس  األغذية،  معايير  رئيس جلنة  شافي،  الدين  محمد شجاع  د. 

اململگة املتحدة
مناقشة عامة19:30 - 20:00
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THIRD DAY • Morning Session
• Wednesday 26 January, 2011  • 22 Safar 1432

Halal Services, Certification and Auditing
Chairman: Dr. Husam Fahd Alomirah, Research Scientist, KISR, State of Kuwait

08:30 – 09:00 Halal Services: Obstacles Over the Past 30 Years
by Dr. Hani Mansour Al-Mazeedi, Researcher, KISR, Kuwait

09:00 – 09:30 Halal Services: Certification Process
by Haji Saifol Haji Bahli, Training Manager, Halal Integrity, HDC, Malaysia

09:30– 10:00 Halal Services: Internal Auditing – Requirements, Process and Procedures 
by Norhaizam bte Md Sani, Training Manager, HDC, Malaysia

10:00 - 10:30
Successful International Halal Services Models (SANHA)
by Moulana Mohamed Saeed Navlakhi, Theological Director, South African 
National Halal Authority (SANHA), South Africa

10:30 – 11:00
The Experience Bosnia in Providing Halal Services in Europe 
by Amir Sakic, Director, Agency for Halal Quality Certification Bosnia and 
Herzegovina

11:00 - 11:30 Global Challenges in Halal Supply Chains 
by Yousuf Pandor, Consultant, Halal Supply Chains, UK

11:30 - 12:00 General Discussion

اليوم الثالث  >   الفترة الصباحية
>  األربعاء 26  يناير 2011  >  املوافق 22  من صفر 1432 هـ

خدمات الحالل, الشهادات والتدقيق
رئيس اجللسة: د. حسام فهد العميرة - باحث علمي - معهد الگويت لألبحاث العلمية، دولة الگويت

خدمات احلالل: العوائق خالل السنوات الثالثون املاضية08:30 - 09:00
د. هاني منصور املزيدي، باحث، معهد الگويت لألبحاث العلمية، دولة الگويت

خدمات احلالل: عملية إصدار الشهادات 09:00 - 09:30
احلالل  صناعة  تنمية  مؤسسة  احلالل،  تگامل  التدريب،  مدير  باهلي،  حج  سيفول  حج 

املاليزية، ماليزيا

خدمات احلالل: التدقيق الداخلي, املتطلبات, واإلجراءات, واخلطوات09:30 - 10:00
نورهايزام بتي م. د. ساني، مديرة التدريب، مؤسسة تنمية صناعة احلالل املاليزية، ماليزيا

منوذج ملؤسسات خدمات حالل دولية ناجحة )سانها(10:00 - 10:30
موالنا محمد سعيد نافالخي، مدير السلطة الوطنية للحالل، سانها، جنوب أفريقيا

جتربة البوسنة في توفير اخلدمات احلالل في أوروبا10:30 - 11:00
أمير ساگيك، مدير وگالة احلالل، شهادة اجلودة، البوسنة والهرسك

التحديات العاملية في سالسل التوريد احلالل11:00 - 11:30
يوسف بندور، استشاري في سلسلة توريد األغذية احلالل، اململگة املتحدة

مناقشة عامة11:30 - 12:00
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THIRD DAY • Evening Session
• Wednesday 26 January, 2011  • 22 Safar 1432

Halal Industry and Services in Economy, Finance, Tourism and 
Education 

Chairman: Hj. Abdul Malik Bin Abul Kassim, State Minister of Islamic Affairs, Domestic Trade, 
Consumer Affairs and Chairman of Halal Steering  Committee at Penang, Malaysia

16:00 - 16:30 Techno Economical Aspects  of the Halal Industry and its Services 
by Dr. Irfan Sungkar, Senior Economist and Halal Industry Consultant, Malaysia

16:30 - 17:00 Role of Islamic Finance in Supporting the Halal Industry  and its Services
by Dr. Asyraf Wajdi Dusuki, Head of Research Affairs, International Shariah 
Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

17:00 - 17:30 Break and prayer

17:30 - 18:00 Proposed Institute of Halal Industry and Services
by Haji Saifol Haji Bahli, Training Head, HDC, Malaysia

18:00 - 18:30
Halal Tourism: The Untapped Market for the Halal Industry and its 
Services
by Dr. Noriah Ramli, Faculty of Law, International Islamic University Malaysia 
(IIUM), Malaysia

18:30 - 19:30 Final Session and Recommendations
by Dr. Hani M. Al-Mazeedi, Dr. Husam Fahd Alomirah, KISR, Sh. Turky Eesa Al-
Mutairi, Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, Kuwait, Dr. Sufyan Abdulkader Al-
Irhayim, GCC Standardization Organization

اليوم الثالث  >   الفترة املسائية
>  األربعاء 26  يناير 2011  >  املوافق 22  من صفر 1432 هـ

صناعة الحالل وخدماته في مجال االقتصاد, والتمويل, والسياحة, والتعليم
رئيس اجللسة: معالي احلاج عبد املالك بن أبو القاسم - وزير الدولة للشؤون اإلسالمية والتجارة احمللية - 

وشؤون املستهلگني - ورئيس جلنة احلالل في والية بينانغ - ماليزيا

اجلوانب التقنية االقتصادية لصناعة احلالل  وخدماته 16:00 - 16:30
د. عرفان سونغر، مستشار أول اقتصادي لصناعة احلالل، ماليزيا

دور التمويل اإلسالمي في دعم صناعة احلالل وخدماته16:30 - 17:00
د. أشرف وجدي الدسوقي، رئيس شؤون البحث العلمي، األگادميية الدولية للبحوث الشرعية 

للتمويل اإلسالمي، ماليزيا
استراحة للصالة17:00 - 17:30

مقترح معهد صناعة احلالل وخدماته17:30 - 18:00
حجي سيفول حجي باهلي، رئيس التدريب، مؤسسة تنمية صناعة احلالل املاليزية، ماليزيا

السياحة احلالل: سوق غير مستغل في صناعة احلالل وخدماته18:00 - 18:30
د. نورية راملي، گلية احلقوق، اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا

اجللسة اخلتامية والتوصيات18:30 - 19:30
الشيخ  العلمية،  الگويت لألبحاث  العميرة، معهد  د. حسام فهد  املزيدي،  د. هاني منصور 
ترگي عيسى املطيري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، د. سفيان عبد القادر اإلرحيم، 

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.




