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 ،2والبيع ،1الشراء أنشطة جميع هي الحالل تجارة

 من ِلَطيفْ  6والتصنيع ،5واإلنتاج ،4والنقل ،3والتسويق

 ،8كالتعليم خدماتها في 7واإلستثمار الحالل، منتجات

 ،11شهاداتال استصدارو  ،10واإلشراف ،9والسياحة

.12والتدقيق



 الطلب حجم أن م2013 لعام دبي وصناعة تجارة غرفة تحليل اظهر

  .العالم أنحاء جميع في ملحوظاً  ارتفاعا يشهد الحالل األغذية على

 الصحة بمبادئ العالم أنحاء جميع في الوعي زيادة إلى يشير مما

.الحالل األغذية إنتاج في المتبعة المستدامة



*Dagangnet is the ICT

 م2014 عام في تسويقها تم والتي الحالل الغذائية المنتجات تجارة تقدر

.*أمريكي دوالر بليون 548 حوالي

.*أمريكي دوالر تريليون 2.3 بـم2014 لعام للحالل العالمي السوق ويقدر

.*%15 -12 بين سنوياً  تتراوح بمعدالت الحالل منتجات تجارة تنموو 



 تنتظر أمريكي دوالر تريليون 2.9 بنحو استثمارية فرصاً  هناك أن يعني ما

 ستولد حيث القادمة الست األعوام خالل الحالل المنتجات مجال في الدخول

.العالم دول مختلف في عملو  استثمار فرص

*Dagangnet is the ICT

 6.8- 6.2 إلى م2020 عام في للحالل العالمي السوق وصول ويتوقع

*.أمريكي دوالر تريليون

م 2020

م2014



 غير دول في جديدة أسواقاً  تستهدف الحالل تجارة باتت وقد

 بأعداد فيها إسالمية جاليات لوجود األوروبية خاصة إسالمية

 المنشأ هي تكون أن اإلسالمية للدول أكبر فرصاً  تعطي كبيرة،

 معايير تطبيق على األقدر أنها باعتبار المنتجات لهذه الرئيسي

.وجه أكمل على الحالل المنتج وشروط



 العالمية الحالل تجارة من تستهلك اآلسيوية الدول فإن *بياناتلل فقاو و 

 الدول وتستهلك ،%23.8 نحو األفريقية والدول ،%63.3 نحو

 األمريكية الدول تستهلك فيما التجارة، هذه من %10.2 نحو األوروبية

  .العالم في الحالل تجارة من %2.5 نحو

 الخليجي التعاون مجلس دول غرف اتحاد*

2013) البنك الدولي(٪ من سكان العالم هم من المسلمون 23

ا�	 � ا��ؤو�� 
��ون	���

(%) 

�داد �
ا��	��ون

�داد ا�	��ن�
2008 

ا���رة

47.81 462.36 967 إفريقيا
27.24 1,103.75 4,050.6 آسيا

7.0 51.46 735.2 أوربا
2.19 7.13 331.7 الشمالية أمريكا
0.42 2.41 576.85 الجنوبية أمريكا

1.49 0.50 33.54
 والبحار الهادي المحيط جزر

المجاورة
24 % 1,627.61 M 6,694.89 M ا��#�وع

.)الدولي للسالم كارنيغي مؤسسة بواسطة( ٪1.84 بمعدل العالم في المسلمين سكان عدد يتزايد

1.628.000.000م حوالي 2009ويقدر عدد المسلمون في العالم عام 

Source: http://www.islamicpopulation.com, Pop. Data - 2009 CIA World Factbook, Source: http://www.islamicpopulation.com, Pop. Data - 2009 CIA World Factbook



 األول المستهلك هي زالت ما اإلسالمية الدول أن األرقام هذه تؤكد

 ناشئة، أسواقاً  وأمريكا أوروبا أسواق تعد حين في الحالل لمنتجات

 القادمة السنوات خالل أكبر حجما حاللال تجارة تستوعب أن ويتوقع

 ألسواقل هاوغزو  حالل منتجات بإنتاج اإلسالمية الدول اهتمام حال

.واألمريكية األوروبية



 اقتصادات نمو تسارع إلى تشير التي االقتصادية المؤشرات ظل وفي

 السنوات في ،واإلمارات السعودية العربية كالمملكة الخليج، منطقة دول

 زيادة إلى سيؤدي والذي العاملة، القوى من االحتياجات وتزايد المقبلة،

 المواد من الواردات حجم ارتفاع المتوقع من فإنه السكان، عدد في

 غذاء في رئيسيا عنصرا تشكل التي اللحوم وخاصة الحالل، الغذائية

.السكان



 المنتجات، من متنوع ِلَطيفْ  كبيرة مجموعة الحالل األغذية سوق ويشمل

 األطعمة جانب إلى ،4ومنتجاتهما ،3واألغنام ،2راقبواأل ،1الدجاج لحوم تضم

 ،8التجميل ومستحضرات ،7واألدوية ،6الباردة والمشروبات ،5الُمصنعة

 التنظيف ومنتجات ،بوالبروتينات ،أكالفيتامينات ،9الصحية الرعاية ومنتجات

 ،دوالشامبوات ،جاألسنان ومعاجين ،بوالسائل أالصلب كالصابون،10الشخصية

 الخام مواد وكذلك .واألرضيات غسيل وصابون هـالمالبس غسيل ومساحيق

   .دواإلنزيمات ،جواألمالح ،بوالجيالتين ،أكالدهون ،11األولية



 على العالمي الحالل األغذية قطاع في االستثمارية الفرص تقتصر وال

:مثل القطاع ألعمال المساندة الشركات إلى تمتد بل االنتاج،

  أنواع إنتاج تكنولوجيا وشركات المواشي، تربية ومزارع والسماد، البذور شركات

.اللوجستية الخدمات وشركات ، بأنواعها األغذية تجهيز ومرافق الغذاء،

 عامل الشركات من القّيمة السلسلة هذه خالل من االبتكار فإن وبالتالي

.األرباح وزيادة جديدة أسواق عن للبحث مساعد



 الثمان الجوانب في الحالل تجارة تتيحها التي الفرص من االستفادة ويمكن

.الغذائية المنتجات1.:وهي التالية

.التجميل مستحضرات2.

.الطبية األدوية3.

  .الصحية الرعاية منتجات4.

 دعم على أساساً  تقوم طريق خارطة وبناء حقيقية شراكة إيجاد خالل من وذلك
  الثمان الرئيسية القطاعات في للمصانع والمتوسطة الصغيرة المنشآت تأسيس

  مجموعة من توفيره يمكن الذي والتمويل الحديثة اتالتقني من ذلك من مستفيدين
.التمويلية المؤسسات ومن للتنمية اإلسالمي البنك

.والمنزلية الشخصية المنظفات .5

.المساندة الحالل خدمات .6

.الحالل تكنولوجيا .7

.)كالجيالتين( األولية الخام مواد .8

8



 المؤشرات إعداد تولىت أبحاث كزامر  تأسيس من االستفادة كذلك ويمكن

.والدراسات المعلومات ريوفتو  حالل بتجارة الخاصة

 المسلمين المواطنين تأهيل إلى هدفت تدريب كزامر  تأسيس جانب إلى

 واالستفادة اإلسالمية الشريعة وفق وتوظيفهم تهيئتهم أجل من غيرهم ومن

.الشأن هذا في المتوفرة التمويل برامج من



 الرقابية الجهات تبذلها أن يجب التي الجهود أهمية إلى وننوه

 األبحاث ومراكز 2الخليجي التعاون مجلس دول غرفو  1الحكومية

 تشجيع في 5التطبيقية والكليات4األكاديمية والجامعات 3العلمية

.الحالل تجارة في الخاص القطاع دور وتوسيع



أغذية ومشروبات 62%
أخرى  38%

22%

6%

10%

62%

Food 

& 

Beverages** 

Nutraceutical

Pharmaceutical 

مستحضرات التجميل

منتجات الرعاية الصحية

األدوية الطبية

)أغذية ومشروبات(منتجات األغذية الحالل 

Global market for Halal-potential products, 2005*

Does not include Islamic Financial Services. Services involved in 

final product e.g. certification, logistics, R&D are 

included in sectorial values

Based on sales revenue

Halal processed food is taken as 66% of the total based 

on world Halal meat consumption

Only non-alcoholic beverages

Source: Euro monitor reports; FAOSTAT

*حسب توزيع أربع قطاعات رئيسية الكمية بقيمهاإمكانات سوق الحالل 



 مواصفات تستوفي التي بالطريقة واألدوية باألغدية االستثمار أن

 على العالمي الطلب لنمو للتصدير واسعا الباب سيفتح العالمية الحالل

 اإلستثمار هذا وسيشكل –)وأمريكا أوروبا أسواق مثل( الحالل األغذية

.القصيم منطقة في المتواجدة خاصة الغذائية للصناعات فرصة



Source : International Trade Centre; Trade Competitiveness Map

ا� �دان
ا�	�ود�� ا$��رات �ر��� �%ر ا��و�ت 'طر ا��#�وع

Live animals 113,538 263,997 33,666 68,365 73,926 46,638 600,130

Meat & edible meat offal 1,302,153 751,671 1,600 539,750 473,003 152,405 3,220,582

Dairy products, eggs, honey, 

edible animal product 629,539 458,108 116,815 406,278 113,782 44,528 1,769,050

Products of animal origin 7,606 2,617 28,949 17,615 515 279 57,581

Edible vegetables & certain 

roots, tubers 163,677 438,228 246,078 306,488 79,274 48,490 1,282,235

Animal, vegetable fats & oils, 

cleavage products 460,376 427,054 1,094,076 1,096,879 85,977 19,468 3,183,830

Meat, fish & seafood food 

preparation 140,196 115,687 3,036 119,465 63,626 20,543 462,553

Miscellaneous edible 

preparation 341,480 267,569 328,770 61,043 70,852 31,816 1,101,530

Essential oils, perfumes, 

cosmetics, toiletries 727,097 1,304,134 839,551 155,801 127,783 54,401 3,208,767

ا��#�وع 3.8 B 4.1 B 2.7 B 2.8 B 1.1 B 418 M 14.9 B

 ���-� ا��د���	�وردات ا�,رق ا*و	ط : ا*داء ا��#�ري
(2009, in USD millions)



الحالل صناعة في االستثمار في النجاح تشجع رئيسية توقعات 6
نمو في عدد سكان المسلمين، والذي يعتبر السوق األولي لألغذية الحالل2020 عام بحلول مسلم مليار 2

ضمان وكفالة
 في فشلت لكنها حالل باعتبارها المسوقة الغذائية المواد في حوادث بسبب
 منتجات وضمان التأمين خدمات إقامة على يحفز مما الحالل متطلبات تلبية

الحقيقية الحالل

الحالل لألغذية األولية األسواق في الدخل ارتفاعحياة راقية

عالية وبجودة آمن حالل غذاء على األولية األسواق في الطلب في زيادةوعي صحي

األولية األسواق في التنوع من مزيد على الطلب في زيادةخيارات متنوعة

زيادة الوعي الديني بثقافة الحالل
 الحالل بأهمية الوعي في يزيد مما المستهلكين بين الحالل ثقافة نشر

 يزيد ما وهو الحالل، منتجات في اإلسالمية الشريعة متطلبات تحقق وأهمّية
. الحالل منتجات على اإلقبال



:تتمتع التي بلدانال هي
العالم في الفرد دخل معدالت علىبأ1.
  العالم في السكاني النمو معدالت أعلىب2.
  العالم في الوسطى الطبقة في نمو معدل بأسرع3.
  المصنعة األغذية من مستورد صافي أعلى4.
السعودية العربية المملكة:هي البلدان هذه

  المتحدة العربية اإلمارات دولة
العربية مصر جمهورية

عوامل نجاح تجارة الحالل الرئيسية في بلدان الشرق األوسط



�.� ا���ل%
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المساندة الحالل خدمات

والمنزلية الشخصية المنظفات المنتجات الغذائية

الصحية الرعاية منتجات

الحالل تكنولوجيا

مستحضرات التجميل

الطبية األدوية

�.� ا���ل و�د���-�% 
� ��رص ا0	�/��ر ا����

االستثمارات من الحالل كالجيالتين األولية الخام مواد في االستثمار ويعد
 .األخرى الحالل لصناعات األوليةالمواد توفر ألنها الناجحة 

األولية الخام مواد
)الحالل كالجيالتين( 



 مستحضراتو  الصحية، الرعاية منتجات صناعة في االستثمار فرص

.الطبية األدويةو  ،التجميل

 االهتمام وضرورة التجميل ومستحضرات )المراهم( باألدوية لالستثمار فرص هناك

:مثل األولية للمواد الحالل بالمصادر
الجيالتين1.

الدهون2.

األمالح3.

اإلنزيمات4.



  :األغذية•
الزبادي 

القشدة الحامضة 
حليب منكه

المنتجات المقلدة األلبان 
اآليس كريم 

الجبن 
حلويات المارشمالو

الحلويات 
الشوكوالتة 

هالمي لحم البقر 
)  كورند بيف(لحم البقر المحفوظ 

عصائر الفاكهة 
الحبوب 

حلويات المحلبية
.األدوية •
.مستحضرات التجميل•
.الرعاية الصحية، وغيرهامنتجات •
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.مثل الحيوية، التقنية في االستثمار فرص أيضاً  وهناك

.طبية مواد إلنتاج الحيوانات خاليا زراعة1.

Microbial الميكروبية المنافح إنتاج2. rennet منها جبن يخلو ال والتي 

 إنزيمات من نجسة أوساط فيها يستخدم بطرق تنتج حالياً  ومعظمها

.دماء على تحتوي زراعية وأوساط خنزيرية



مصنع 
مواد الخام األولية

الحالل الجيالتين

د.م
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تسهيالت مالية
من الجهات الرسمية 

تسهيالت تشريعية
من الجهات الرسمية 
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.ومتنوعة عظيمة الحالل مجال في االستثمار فرص•

 الحالل، والدهون الحالل، كالجيالتين األولية الخام مواد إنتاج في االستثمار•

 األموال، رؤوس لنمو جيد مصدر سيوفر الحالل، واألمالح الحالل، واإلنزيمات

 االستهالكية والمواد المنتجات من كثير في المسلمين على من الحرج وسيرفع

.اليومية

 ومؤسسات القرار، ومتخذي والمستهلكين، التجار، بين الحالل ثقافة نشر من بد ال •

  .منشأها من الحالل سالسل تكامل لتأمين الدين، ورجال االستثمار،



سبحنك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله 
إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك

mazeedi@hotmail.com
0096597498500

هاني منصور المزيدي . د
1981مع األخ أمجد محبوب في أستراليا سنة 

Dr. Hani Mansour Al-Mazeedi
With brother Amjad Mahboob

in Australia in 1981
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http://www.alriyadh.com/962000
http://www.alriyadh.com/960466
http://azkahalal.files.wordpress.com/2013/02/arabic_version_of_halal_culture_presentation_2013.pdf
http://azkahalal.files.wordpress.com/2012/06/gimdes-2012_dr-hani-al-mazeedi1.pdf
http://www.asidcom.org/IMG/pdf/L20-_Hani_M-_Al-Mazeedi_Arabic_English_2.pdf
http://www.asidcom.org/IMG/pdf/L1-_Darhim_Dali_Hashsim.pdf
http://www.asidcom.org/IMG/pdf/L26-_Dr-_Irfan_Sungkar.pdf
http://azkahalal.files.wordpress.com/2014/05/kisr-halal-2014-mariam-abdulatif.pdf


