
 
 

 

  (Blockchain) وبذة عه انبهىك تشيه .1
ٌؼتبش انبهٌك تشٍن ين أىى انشكبئز فً تنًٍت انذًل ًتقذييب يستقبال ًٌؼتبش يسبىى سئٍسً فً انثٌسة انصنبػٍت انشابؼت 

تً تتضًن ػهى نًبرج خذٌذة نهؼًم ًانٍبث تنفٍز خذٌذة تؼتًذ ػهى قٌاػذ انتنبفسٍت انؼبنًٍت اندذٌذة ًانتشكٍز ػهى ان

 .انبٍبنبث ًانتقنٍبث انشقًٍت يثم انبهٌك تشٍن

ستغطً انذًسة األيثهت انحذٌثت نتطبٍقبث انبهٌك تشٍن فً قطبع انتًٌٌم اإلساليً ًاستخذايبتيب انًشتقبت فً يدبل 

 نصٍشفت اإلساليٍت ًانتأيٍن انتكبفهً ًانتًٌٌم انخٍشي يثم انزكبة ًاألًقبفا

 ذورةانمه ف هذان. 2

( ًتسهٍط انضٌء ػهى نًبرج ين تطبٍقبتيب انؼذٌذة فً  Blockchainنهتؼشٌف بتقنٍت انبهٌك تشٍن )تيـذف انـذًسة  

انتصشف يـن ينظٌيـت  انشقًٍت ًانحذٌثتػـن انًًٍـزاث انتـً تقذييـب ىـزه انتقنٍـت  يدبل انتًٌٌم اإلساليً، فضال

 ًإداسة يؤسسبث انزكبة ًاألًقبف. 

 انمذربىن .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نذكتٌس أششف دًابوا  

 EAIFE يؤسس ًسئٍس

 إسطنبٌل، تشكٍب

 انذكتٌسة خهٌد بٌكبدي

 خبٍشة ًببحثت فً تقنٍت انبهٌكتشٍن

 خبيؼت صفبقس، تٌنس

 انذكتٌس ٌٌنس انصٌانحً

 كبٍش انببحثٍن

 إسشاء، يبنٍزٌب

 انذكتٌس سبيً إبشاىٍى سٌٌهى

انًؼيذ اإلساليً نهبحٌث  شيذٌ

 ًانتذسٌب،

 خذة، انًًهكت انؼشبٍت انسؼٌدٌت

 انذورة محبور  4 .

 (Blockchain) و سهسهت انكتمأ "انبهىك تشيه" تقىيت انمحىر األول : أسبسيبث 

 يب ىٌ انبهٌك تشٍن؟                 -     

 أً سهسهت انكتم انبهٌك تشٍن بثتقنٍ يشاحم ظيٌس                  -

 نًبرا ٌؼتبش انبهٌك تشٍن تقنٍت ثٌسٌت؟                 -

 تطبٍقبث انبهٌك تشٍن اللين خانًبنٍت ث النًبرج نهًؼبي                  -

 انتٌخيبث ًأفضم انًًبسسبث انًستقبهٍت  -                

 

 

 



 

 انمحىر انثبوي : انتمىيم اإلسالمي

 يبىٍت انتًٌٌم اإلساليً -               

 انتًٌٌم انشبحً : انًؼبًضبث ً انًشبسكبث -               

 انتًٌٌم انغٍش انشبحً : انٌقف ً انزكبة -               

 انصكٌك -               

 انتأيٍن انتكبفهً -               

 

 

 انمحىر انثبنث: مجبالث استخذاو تقىيت انبهىك تشيه وتطبيقبتهب في قطبع انتمىيم اإلسالمي

 إداسة انٌقف فً نٍشت تطبٍقبث بهٌك -               

 (Crowdfundingفً يدبل انتًٌٌم اندًبػً )  نٍشت تطبٍقبث بهٌك -               

  فً يدبل انتأيٍن انتكبفهً  نٍشت تطبٍقبث بهٌك -               

 

 انفئت انمستهذفت. 5

 ببنبهٌك تشٍن ًكٍفٍت استؼًبنيب فً يدبل انتًٌٌم انطهبت ًانببحثٍن ًانًينٍٍنسٍستفٍذ ين ىزا انبشنبيح      

  اإلساليً    

 

 نغت انذورة انتذريبيت 6.

 ندهٍزٌت اإلانهغت انؼشبٍت ً      

 شهبدة تكىيه .7

 شيبدة تكٌٌن ين األكبدًٌٍت األًسًبٍت نهتًٌٌم ًاالقتصبد  سٍتحصم كم يشبسك فً انذًسة ػهى    

 ( EAIFEاإلساليً، تشكٍب، إسطنبٌل،     

 : رسىو انتسجيم. 8

 

 تٌنسً نهًشبسكٍن انتٌنسٍٍن  ٌنبسد  650

 األخبنبأًسً نهًشبسكٍن   250

بًذٌنت   ALL Inclusive*5نٍبنً ببننزل ين فئت  4تغطً سسٌو انتسدٍم : حضٌس انذًسة يغ اإلقبيت انكبيهت 

 يغ شيبدة انًشبسكت ظيشبؼذ انأفشٌم   23أفشٌم نٍالإنى األحذ  9انحًبيبث ين انخًٍس 

 

 وانتسجيم. كيفيت انمشبركت 9

     www.sifif.tnيٌقغ يهتقى صفبقس انذًنً نهًبنٍت اإلساليً 
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