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مقدمة

الرئيسية حل وطيب طعام املسلم وحل وطيب گل ما يستخدمه في دوائه، ويستعمله  من املقاصد الشرعية 
للعناية بصحته وحتسني بشرته. ولتحقيق هذا املقصد توجد حاجة ماسة لتفعيل أنشطة البحث والتطوير في 
مجال صناعة احلالل وخدماته. ولگن من املؤسف أن متويل مثل هذه األنشطة هو في احلدود الدنيا، إن لم 
يگن معدوماً رغم ضخامة سوق احلالل ومنوه السريع. گما أن توعية املصنع والتاجر واجلهات الرقابية إلى 
جانب املستهلك  بثقافة احلالل حتتاج إلى بذل مزيد من اجلهد لتوفير مناخ ثقافي ومعرفي يساعد في استيفاء 
هذا املطلب الشرعي.  وعليه، فإن ورشة احلالل هذه تهدف إلى التمهيد إلنشاء صندوق ميول أنشطة البحث 
والتطوير والتوعية في مجال صناعة احلالل في األغذية واألدوية ومستحضرات التجميل وفي منتجات العناية 
بالصحة والبشرة عامة، علماً بأن هذه الورشة هي تطبيق ملا جاء في الفقرة الثالثة لتوصيات مؤمتر اخلليج األول 

لصناعة احلالل وخدماته الذي عقد في دولة الگويت في الفترة ما بني 24-26 يناير 2011م.

املهمة:
إعداد دراسة متگاملة إلنشاء صندوق لتمويل أنشطة البحث والتطوير في مجال احلالل بهدف تقدمي املعرفة 

التقنية والتوعية الالزمة.

األهداف:
حشد الطاقات البشرية والتقنية املتخصصة نحو إنشاء صندوق لتمويل أنشطة البحث والتطوير والتوعية 

في مجال احلالل.
استعراض جتارب إنشاء صناديق متويلية مماثلة لالستفادة من خبراتها.

البحث  أنشطة  لتمويل  صندوق  إنشاء  آلية  حول  ومتويلية  شرعية  جوانب  ذات  متگاملة  دراسات  إعداد 
والتطوير والتوعية في مجال احلالل.
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اجللسة األوىل 8:30 – 9:30
عرض وتقييم ما أجنز من برامج البحث والتطوير في مجال احلالل

رئيس اجللسة: د. جاسم أحمد، معهد الگويت لألبحاث العلمية.
احملاضر: د. ذو الگفل مات هاشم، محاضر في گلية علوم وتقنية الغذاء، ورئيس املختبر املنتجات 

وعملية االبتگار، معهد أبحاث منتجات احلالل، جامعة بوترا، ماليزيا.
احملاضر: د. ألينا بنت عبدالرحيم، جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.

اجللسة الثانية 9:45 – 10:45
أساليب التوعية والتثقيف في مجال احلالل وفن تسويقها.

رئيس اجللسة: د. عبداملجيد القطمة، بريطانيا.
احملاضر: د. محمد منير شودري، رئيس املجلس اإلسالمي األمريگي للغذاء والتغذية.

احملاضر: د. ميان محمد ندمي رياض، علوم األغذية، جامعة تيگساس أيه أند أم، أمريگا.

اجللسة الثالثة  11:00– 12:00 
مصادر متويل أعمال الصندوق.

 رئيس اجللسة: د. عجيل جاسم النشمي، بيت التمويل الگويتي.
احملاضر:  د. محمد فارس املطيران، گلية الدراسات اإلسالمية، جامعة الگويت.

احملاضر: الشيخ مفتي زبير بت، ممثل جلنة متابعة احلالل، اململگة املتحدة.

اليوم األول  >  الثالثاء 27 مارس 2012
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اجللسة الرابعة8:30 – 9:30
اخلطوات العملية إلنشاء صندوق متويلي ألنشطة البحث والتطوير والتوعية في مجال احلالل

رئيس اجللسة: د. سليمان محمد شمس الدين، املدير العام، واملشرف على مرگز دراسات اخليرية، 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، الگويت.

احملاضر: أ. د. محمد مودا، نائب رئيس جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية.
العامة  األمانة  واإلغاثة،  للدعوة  الوقفي  الصندوق  مدير  الرويح،  حامد  السيد/مشعل  احملاضر: 

لألوقاف، الگويت.

اجللسة اخلامسة9:45 – 10:45
دراسة امليزانية املقترحة لتمويل مشاريع أنشطة البحث والتطوير والتوعية في مجال احلالل.

رئيس اجللسة: د. عبداحملسن اجلارالله اخلرافي، األمني العام، األمانة العامة لألوقاف، الگويت.
بوترا  جامعة  العام،  املدير  نائب  احلالل،  منتجات  أبحاث  معهد  مصطفى،  شوميي  د.  احملاضر: 

املاليزية.
احملاضر: د. ميان محمد ندمي رياض، علوم األغذية، جامعة تيگساس أيه أند أم، أمريگا.

اجللسة السادسة11:00– 12:00
التوجيهات العامة ملتطلبات الدليل التشغيلي لتمويل أنشطة البحث والتطوير والتوعية في مجال 

احلالل
رئيس اجللسة: د. ميان محمد ندمي رياض، علوم األغذية، جامعة تيگساس أيه أند أم، أمريگا.

احملاضر: د. محمد منير شودري، رئيس املجلس اإلسالمي األمريگي للغذاء والتغذية.
احملاضر: السيدة/مرمي بنت عبدالطيف، جامعة ماليزيا في صباح، ماليزيا.

اليوم الثاين  >  األربعاء 28 مارس 2012
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Introduction

It is a religious requirement that food should be Halal and Tayyib (prepared according to 
Islamic teachings). To fulfill this requirement, there is an urgent need for R&D activities 
in the Halal area. Unfortunately, such activities have little or no funding or whatsoever, 
despite the vast expanding market for Halal products and services. Education relevant to 
Halal concept, needed for manufacturers,  dealers, government inspectors and consumers, 
require concerted effort geared to set the stage for meeting this requirement. Hence, the 
upcoming Halal workshop, among other things, aims to establish a funding plan for R&D 
activities and Halal related education that covers a multitude of products ranging from foods, 
pharmaceuticals, cosmetics and skin care products. This workshop is an implementation to 
what was stated in the third article of the 1st. Gulf Conference on Halal Industry and its 
Services that was held in Kuwait during the period of 24-26th of January, 2011.

Mission

To conduct an in-depth study on how to secure funding for Halal R&D activities and provide 
needed technical knowledge and education.

Objectives

To mobilize specialized human and technical resources for setting up a funding plan 
for Halal  R&D activities, and related awareness campaigns.
To review and assess attempts at establishing similar funds worldwide. 
To perform in-depth legal and religious studies to decide on an appropriate mechanism 
for funding Halal R&D activities.

1.

2.
3.
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Session One: 08:30-09:30
View and evaluate what has so far been achieved in the field of Halal R&D.
Chairman: Dr. Jasim Ahmad, Kuwait Institute for Scientific Research, KISR, Kuwait.

Speakers: 
Dr. Dzulkifly Mat Hashim, A lecturer at the Faculty of Food Science and Technology 
and Head of Laboratory, Product and Process Innovation, Halal Products Research 
Institute, University Putra, Malaysia.
Dr. Alina Binti Abdul Rahim, Islamic Science University of Malaysia, USIM, 
Malaysia.  

Session Two:09:45-10:45
Methodology for raising awareness about Halal and related marketing 
techniques.
Chairman: Dr. El Katme Abdul Majid, UK

Speakers:
Dr. Muhammad Munir Chaudry, President, Islamic Food & Nutrition Council of 
America, IFANCA, USA.
Dr. Mian N. Riaz, Director, Food Protein R& D Centre, Texas A&M University, 
USA.  

Session Three:11:00- 12:00
Sources of financing fund activities 
Chairman: Dr. Ajeel Jasim Al-Nashmi, Kuwait Finance House, KFH, Kuwait.

Speakers:
Dr. Mohammed Faris Al-Mutairan, College of Islamic Studies, Kuwait University, 
Kuwait.
Sheikh Mufti Zubair Butt, Representative of the Halal Monitoring Committee, 
(HMC), UK

Day I  Tuesday 27 March 2012
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Session Four:08:30-09:30
Practical steps towards establishing a fund to finance Halal awareness and Halal 
R&D activities.
Chairman: Dr. Suliman Mohammed Shamsaldeen, General Manager and Supervisor 
of Studies Center, International Islamic Charitable Organization IICO.

Speakers: 
Prof. Dr. Muhamad Muda, Vice Chancellor, Islamic Science University of Malaysia, 
USIM, Malaysia.
Mr.Mishaal Hamed Al-Ruwayeh, Director Awqaf  Fund for Dawah and Relief, 
Kuwait Awqaf Public Foundation, KAPF, Kuwait.

Session Five:09:45-10:45
Proposed budget for managing Halal awareness and Halal R&D activities.
Chairman: Dr. Abdul Muhsin Al-Jarallah Al-Khurafi, General Secretary, Kuwait Awqaf 
Public Foundation, KAPF, Kuwait.

Speakers: 
Dr. Shuhaimi Mustafa, Deputy Director, Halal Products Research Institute, University 
Putra, Malaysia.
Dr. Mian N. Riaz, Director, Food Protein R& D Centre, Texas A&M University, 
USA.

Session Six:11:00- 12:00
General guidance to the requirements of operational manual for financing Halal 
awareness and Halal R&D activities
Chairman: Dr. Mian N. Riaz, Director, Food Protein R& D Centre, Texas A&M 
University, USA.  

Speakers: 
Dr. Muhammad Munir Chaudry, President, Islamic Food & Nutrition Council of 
America, IFANCA, USA.
Mrs. Mariam Binti Abdul Latif, University Malaysia Sabah, UMS, Malaysia.

Day II  Wednesday 28 March 2012


