
صناعة الحالل
الفرص والتحديات



 ً قطاع المنتجات الحالل عالميا
2014عدد المسلمين حول العالم في 

مليار  1.8

2030عدد المسلمين حول العالم بحلول 
%26مليار بزيادة  2.2

2015حجم ما تم إنفاقه على المنتجات الحالل في 
تريليون دوالر 1.9

2021حجم السوق المتوقع في 
تريليون دوالر  3.0

* Thomson Routers’ Global Islamic Economy Report for the year 2016‐2017



 ً حجم تجارة المنتجات الحالل والخدمات عالميا

قطاعات الحالل

مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
المنتجات الصيدالنية
المنتجات الغذائية والمشروبات والمواد الخام
منتجات الجلود
قطاع الخدمات مثل الضيافة والنقل والتخزين
الصيرفة االسالمية
تقويم المطابقة ومنح الشھادات



...تحديات القطاع

تعدد المتطلبات والمعايير للمنتجات وعدم توحيدھا
 ير غ) منح الشھادات وطرق اإلختبار والتدقيق( إجراءات التحقق من المطابقة

موحدة وشبه معدومة وغير متفق عليھا
اإلجراءات يتم صياغتھا من قبل الجھات  المانحة للشھادات بما يتالئم مع 

أعمالھا وقدراتھا 
تضارب المصالح بين أنشطة اإلعتماد ومنح الشھادات والتجارة
عدم وجود مواصفات قياسية لألنشطة والمنتجات
م ندرة وجود مختبرات متخصصة لفحص متطلبات الحالل وبالتلي إنعدا

المقارنات البينية
اإلجتھاد في تفسير النصوص الشرعية



....بالتالي
عدم الثقة بإجراءات اإلعتماد والتحقق من المطابقة
عدم الثقة بالمنتجات الحالل
قيام الدول االسالمية بإصدار إجراءاتھا الخاصة
عدم وجود نظام لالعتراف المتبادل بالشھادات بين الدول
تحول مفھوم الحالل الى مفھوم تسويقي وتجاري بحت
المستھلك ھو الخاسر األكبر





الجھود الحالية لدعم القطاع..

بھدف اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معھد إنشاء 2010 في  أقرت اإلسالمي التعاون منظمة دول 
المطابقة بشھادات المتبادل لالعتراف نظام بدون لكن القياسية المواصفات توحيد

الحالل مجال في القياسية المواصفات من العديد بإصدار قامت التعاون مجلس لدول التقييس ھيئة

اتالمواصف حسب للشھادات المانحة الجھات من العديد بإعتماد بدأت والتي الخليجي اإلعتماد مركز إنشاء 
الحالل ومواصفات الدولية القياسية

بين لالفص على تعتمد الحالل المنتجات على للرقابة وطنية منظومة المتحدة العربية اإلمارات دولة أصدرت 
 منح إلجراءات دولية ومواصفات عالمية إعتماد مراكز مع بالتعاون الشھادات ومنح االعتماد أنشطة

الحالل ومتطلبات الشھادات

دولة 23 بمشاركة »الحالل اإلعتماد لھيئات الدولي المنتدى « المتحدة العربية االمارات دولة أنشأت



رغم ھذه الجھود لكن التحدي األكبر الزال موجودا وھو عدم اإلعتراف المتبادل بشھادات المطابقة نظرا 
إلختالف متطلبات الدول وعدم التحول الى المنظومة الجديدة



تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة...

لواعد قامت بھدف دعم االقتصاد االسالمي وتطوير قطاع المنتجات الحالل وتسھيل التبادل التجاري لقطاع الحالل ا
الدولة بعدة خطوات

قياسية  إصدار منطومة الرقابة على المنتجات الحالل مبنية على مواصفات قياسية وطنية وتبني مواصفات
اداتخليجية واسالمية تعني بالمنتجات الحالل وطرق االختبار ومتطلبات جھات االعتماد وجھات منح الشھ

إصدار الئحة وطنية للمسالخ وعالمة حالل الوطنية

 جھات إعتماد على مستوى العالم 6توقيع إتفاقية مع

إلزام المصدرين والمصانع وجھات المانحة للشھادات الحالل للتحول للمنظومة الجديدة



AB

الجھات الرقابية والمستھلك

جھات منح الشھادات والمختبرات

CAB’s

مراكز اإلعتماد

Factories, slaughterhouses ….

...مصانع والمسالخ

Government & consumers

List of 
Approved 
AB’s

List of 
Approved 
CAB’s

List of 
Approved 
firms & 
products

AAM1ععا

AAM2ععا



Diapositive 10

AAM1ععا Abdulla Al Maeeni 22/11/2016 ;عبدهللا عبدالقادر المعيني

AAM2ععا Abdulla Al Maeeni 22/11/2016 ;عبدهللا عبدالقادر المعيني



...شكرا جزيال
عيسى الھاشمي

Thank You…
Essa Alhashmi

Essa.a@esma.gov.ae
www.esma.gov.ae


