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 لمحة عامة 
تجلت بظهور العمالت  ،منذ مطلع القرن الحالي شهد النظام النقدي العالمي تطورات جذرية

للمرة  Bitcoin مع إطالق العملة المشفرة الالمركزية "بيتكون" ، وذلكالمشفرة االفتراضية

في سلسلة رقميا   وتوثيقها ، مترافقة مع إرساء نظام تسجيل المعلومات2009األولى عام 

حيث اعتبرت ثورة جديدة  Blockchainمن الكتل يستحيل اختراقها. وقد سميت هذه التقنية 

 نت في نهاية القرن الماضي. في عالم التكنولوجيا تضاهي ثورة االنتر 

التحكم  حلم االستقاللية المالية بعيدا  عن مركزية تحققل جاءت العمالت المشفرة الموثوقةو

  نظمة الدولية.المصارف واأل التي اعتمدتها

واحدة من أسس الحرية الشخصية لألفراد والمؤسسات، وهي  تعّد هذه الالمركزية المالية

 .لها نظم وأطر ومبادئ ومعايير تراعي الخصوصية واألمانحرية ذات شفافية مطلقة 

ولضرورة انخراط العالم اإلسالمي للتطور التكنولوجي المتسارع ومواكبة ، من هذا المنطلق

االستفادة منها في تحقيق عدم التأخر في والمسلمين حول العالم في هذه التكنولوجيا و

 إسالميكوين .إطالق العملة المشفرة  تّم  ميةاالستقالل المالي وفقا  للقواعد والقيم اإلسال
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  ما هي إسالميكوين؟
إسالميكيون أكبر مشروع تكنولوجي إسالمي يعتمد تقنية البلوكتشين، ويشتمل مجاالت 

التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى مشاريع إعالمية وتجارية ومالية وأعمال الترفيه واألعمال 

 الخيرية.

لمسلم مشفرة تقدم حلوال  لالستقالل المالي لمستقبل المجتمع اهي عملة  إسالميكوين

والمعايير مبادئ الالعالمي بهدف تأكيد دوره المتنامي في األسواق المالية الكبرى. وهي تلتزم ب

تستند في بنائها على خوارزميات تشفير التي  ، وتتمتع بميزات العمالت المشفرةاإلسالمية

  .آمنة وموثوقة

إلى بناء بلوكتشين إسالمي يساعد في تحقيق االستقالل المالي لألفراد  يهدف المشروع

والشركات والمنظمات الخيرية في المجتمع االسالمي العالمي. باإلضافة إلى بناء شركات 

 مستقله المركزية

 DAO – Decentralized Autonomous Organization   

. وتعتبر إسالميكيون بمثابة النواة عمل وفق الشريعة اإلسالمية في محتواها معامالتهات

 لبناء هذا المشروع العالمي.

مؤقتا ، ليتم نقلها الحقا  إلى شبكة  Polygonوقد تم انشاؤها على شبكة البوليغون 

إسالميبلوكتشين عند االنتهاء من تطويرها وفق أحدث تقنيات سلسلة الكتل اآلمنة 

 والموثوقة.
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 مشاريع إسالميكوين
 مشاريع إسالميكوين:من أهم 

ة   "َكَمَثل   :عمال  باآلية الكريمة َل  َسْبَع  أَْنَبَتْت  َحبَّ ي  َسَناب  ف 

اَئُة  ُسْنُبَلة   ُكل   ة   م  هُ  َحبَّ ُف  َواللَّ َمْن  ُيَضاع   صدق هللا العظيم َيَشاُء" ل 

  261 -سورة البقرة 

العملة   ISLAMICOINإسالميكيون  بحيث تكونمشاريعها السبع  ISLAMICOINتطلق 

 . ي كل مشاريع إسالميكوينف وسيلة دفع 2021 التي تم إطالقها عام المشفرة

 

منصة بث برامج فيديو عالمية متعددة اللغات تقبل الدفع  ISLAMediaإسالميديا   -1

المشفرة إضافة إلى وسائل الدفع العادية. وتتضمن محتوى ال يتعارض مع  باالعمالت

 .31/3/2022الثقافة اإلسالمية. تّم إطالقها باللغتين العربية واإلنكليزية في 

 

محفظة رقمية مشفرة لتخزين ونقل اسالميكوين  ISLAMIwalletإسالمي ولت  -2

ريعة اإلسالمية باإلضافة وغيرها من العمالت المشفرة التي تتوافق مع أحكام الش

 إلى احتوائها على تطبيقات لكل مشاريع إسالميكوين )قريبا (.

 

مجموعة ألعاب تحمل التسلية والترفيه والمغامرات  ISLAMIgameإسالميغايم   -3

باإلضافة إلى المعلومات القيمة. وتعمل وفق تقنيات البرمجة البلوكتشين وعملة 

 اسالميكوين.

 

متجر أون الين يعرض الملبوسات اإلسالمية واألغذية  ISLAMImallول يمإسالم  -4

الحالل ومنتجات مختلفة. ويقبل الدفع باإلسالميكون إضافة إلى وسائل الدفع 

 المتعارف عليها.

 

مشروع ميتافيرس إسالمي ينقلك حول العالم،  ISLAMImetaverseتافيرس مإسالمي -5

بالمسلمين بطريقة مدهشة  لتتفاعل مع كل األماكن الدينّية والتراثية الخاصة

  ومفيدة.

http://www.islamicoin.finance/


 اإلصدار الثاني                                                                                                                                    الورقة البيضاء             –إسالميكوين 

www.islamicoin.finance                                                                                                                                                                  20من  6 الصفحة  
 

 

 متخصص بالسياحة اإلسالمية وتطويرها وتوسعتها. ISLAMItravelإسالميترافل  -6

 

سلسلة الكتل اإلسالمية المتوافقة مع  ISLAMIBLOCKCHAINإسالميبلوكتشين  -7

أحكام الشريعة إلصدار العقود الذكية لمختلف الشركات التقنية وعالم األعمال 

 والكريبتو.

 

وبعض هذه المشاريع المذكورة سيكون متاحا  في المستقبل لتحويلها إلى شركات مستقلة 

يمكن لحاملي إسالميكوين المساهمة بها واالستفادة من أرباحها وفقا  آللية  DAOالمركزية 

شفافة مبنية على تقنية البلوكتشين، تتيح لكل مستثمر اإلطالع على العمليات الحسابية 

 شفافة تزوده بكل ما يحتاجه من معلومات حول استثماراته.المشفرة بطريقة 

 

 بيت المال
% من العدد األقصى الذي يمكن تصديره 5لدى إسالميكيون عقدا  خاصا  ببيت المال يتضمن  

إلسالميكوين، مقَدما  من فريق العمل حيث سيتم استخدام الرصيد لألعمال الخيرية بصورة 

، وعبر نظام تصويت يشارك فيه حاملي إسالميكوين وفق تدريجية ال تؤثر على سعر العملة

شروط تحدد الحقا . كما سيتم العمل مع الجهات الشرعية المخصصة العتماد إسالميكوين 

 وسيلة دفع الزكاة الشرعية.
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 توقعات النمو 
يتوقع إلسالميكوين نمّوا  ضخما  في السنوات المقبلة مع تراكم إنجازاتها وإطالق مشاريعها 

 لواحد تلو اآلخر ،خاصة مشروع إسالميبلوكتشين التكنولوجي.ا

كما أن كل مشروع من مشاريع إسالميكوين يمتلك آفاقا  واسعة للنمو والتوسع العالمي.  

 . ولدخول األفراد والشركات فيه كمستثمرين يشاركون في جني أرباح هذه المشاريع مستقبال 

كوين وعملتها المصدرة إلى مليارات الدوالرات ويتوقع أن تصل قيمة مشاريع وأعمال إسالمي

 في السنوات القليلة القادمة باذن هللا.

 

را  مع ارتفاع عدد المستثمرين والمستهلكين. إذ بحسب وازدهاهذه المشاريع نجاحا  تحقق س

٪ بحلول 35المسلمين في العالم بنسبة  عددإحصاءات وتقارير عالمية فمن المتوقع أن يزداد 

٪ من سكان العالم 26.4المسلمين سيشكلون  ما يعني أنمليار نسمة،  2.2 ليبلغ ،2030عام 

 .2030في عام 

ل ، ففي العالم العربي وحده يشكّ ةيمسالاإل المجتمعاتنسبة الشباب هي األعلى في  وتعتبر

دولة عربية، ويبلغ عدد الشباب الذين تتراوح  22% من مجموع السكان في 32الشباب نسبة 

 1سنة أكثر من مئة مليون من التعداد السكاني الحالي للوطن العربي. 29و 15بين أعمارهم 

والتداول بها % من مجموع المهتمين بشراء العمالت المشفرة 94أن  االستطالعات وبّينت

الوثيق بين الشرائح  االرتباطتظهر البيانات كما  .عاما   40و 18تتراوح أعمارهم بين واستخدامها 

العمرية المختلفة وإمكانية شراء العملة المشفرة، ما يؤكد أن الجمهور والسوق الرئيسيين 

 2للعمالت المشفرة هو جمهور الشباب.

السوق والمستهلك دراسة وقد أظهرت دراسة نشرتها الشركة الرائدة المتخصصة في 

حسب الفئة،  2019أنحاء العالم في عام ستاتيستا، قيمة إنفاق المستهلكين الحالل في جميع 

 ، مع إدراج القطاعات الستة الرئيسية في سوق الحالل.2024وفرت توقعات لعام  حيث

على أبحاث ودراسات موثوقة مدعمة برؤية مستقبلية،  ISLAMICOINتعتمد مجمل مشاريع 

 كونها شريكا  أساسيا  للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم.  

                                                                    

1."The State of Middle Eastern Youth" Hassan, Islam; Dyer, Paul (2017).  
2z/-gen-millennials-uyersb-crypto-majority-https://www.stilt.com/blog/2021/03/vast  

http://www.islamicoin.finance/
https://web.archive.org/web/20190322050734/https:/www.academia.edu/31029084/The_Muslim_World_CIRS_Special_Issue_The_State_of_Middle_Eastern_Youth
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القطاعات الرئيسية في النمو في السنوات  هذهللرسوم البيانية، من المتوقع أن تستمر  ا  قوف

من  وسواهاتغطي هذه المشاريع التي  ISLAMICOIN االستثمار في القادمة مما يثبت أن

 على العديد من المستويات.  سيكون مجديا  وفّعاال   ،الحديثة الجوانب التكنولوجية
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 الذيكتقنية العقد 
" لتوفير أقل تكلفة Polygonالذيك على "سلسلة  ISLAMICOINطور الفريق التقني عقد 

وأفضل سرعة في المعامالت لمستثمرينا، وتوفير األمان الذي تعرف به  ،رسوم ومصاريف

 .Polygonالتي نشأت عليها  Ethereum سلسلة إيثيروم

بروتوكول وإطار عمل لبناء وتوصيل شبكات سلسلة الكتل المتوافقة مع  يه Polygonو

 . ايثيريوم

)أحدث إصدار مستقر(، وسيكون رمز العقد  Solidity 0.8.4مبني على  ISLAMICOINوعقد 

 :متاحا  على

https://github/islamiblockchain: ithubG   وPolygon Scan . جميع هذه الرموز مرئية حيث

 وتخضع لشفافية عالية ويمكن ألي شخص مراجعتها. 

 

 في القرآن( السبع " )تمثل السنابل7هي " ISLAMICOINالكسور العشرية في 

سم: االدرهم، و في)مثل الفلس  أو سنبلة "SPIKEاسم وحدة الكسور العشرية هو "و

 .(بيتكوينساتوشي" بالنسبة الى عملة 

 .ماليين سنبلة 10تعادل  ISLAMICOINكل وحدة و

 

 

 من نحن 
شبكة من المهنيين والمحترفين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم،  ISLAMICOINيدير 

 والعمالت المشفرة واالقتصاد التكنولوجيا الحديثة واالعالم جاالتمفي  ا  روادويضم الفريق 

 ورجال أعمال ناجحين.

 

http://www.islamicoin.finance/
https://github/islamiblockchain
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 واحصاءات ترتبط بمشاريع إسالميكوين دراسات  

 لمسلمي العالممجتمع مالي  

مع انتشار االنترنت وتقنية  عدد المستهلكين والمستثمرين والمشترين الرقميين يتضاعف 

 . واستخداماتها والوعي حول العمالت المشفرة Blockchainـال

أثبت الوباء  وقدإلى حد كبير، ازدهرت مبيعات التجارة اإللكترونية في جميع أنحاء العالم ف

والتحديات التي تواجه البلدان واألشخاص في جميع أنحاء العالم أهمية التواصل من خالل 

 مجتمع موثوق عبر اإلنترنت وامتالك شبكة مالية قوية.

مليار شخص حول العالم  2.14ألحدث اإلحصاءات، من المتوقع أن يشتري أكثر من  وفقا  إذ 

، مما يزيد من عدد األشخاص الذين يجرون معامالت 2021اإلنترنت في عام  وخدمات عبر سلعا  

 عبر اإلنترنت ويبيعون أو يشترون السلع أو الخدمات. 

 األشخاص: تواجهالنمو، ال تزال العديد من المشاكل الرئيسية هذا على الرغم من 

 المصداقية والثقة  -

 العمليات الطويلة  -

 المعامالت المعقدة  -

 االفتقار إلى الخصوصية واألمان -

التجار من الوصول إلى اقتصاد األصول الرقمية المتنامي من  على تمكين ISLAMICOIN تعمل

٪ 10تلبية الطلب الذي توقعه البنك الدولي، حيث سيقوم المساهمة بالمقدمة، و هاخالل حلول

، بقيمة 2025بحلول عام  blockchainsمن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي على سالسل الكتل 

 يريك.تريليون دوالر أم 10

 

 إسالمية وترفيهية منصة إعالمية

حضور أكبر للمحتوى اإلعالمي أدت التحديات التي فرضها الوباء في جميع أنحاء العالم إلى 

 عبر اإلنترنت. والترفيهي

، سالمياإل نتاج التلفزيونيفي الوقت الحالي، هناك فرص هائلة للمستثمرين في قطاع اإل 

 للشركات. تضاعف تحقيق األرباح مع فرصةوالترفيه، 

http://www.islamicoin.finance/
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 زداد الطلب على التواجد الرقمي للعالم اإلسالمييومع تزايد أعداد األجيال الشابة المسلمة، 

البرامج التلفزيونية الملتزمة وذات التوجه اإلسالمي، والمسلسالت واألفالم الوثائقية و

 جتماعيةاالودينية البرامج الألطفال والعائلة، ولالبرامج من والعديد والكرتون واألفالم 

تجذب أعدادا  كبيرة من المشاهدين عبر اإلنترنت على مستوى  التي فنية وغيرهاالثقافية والو

 العالم. 

 222٪ وصوال  إلى 3.7، زاد إنفاق المسلمين على وسائل اإلعالم والترفيه بنسبة 2019عام في ال

، بينما من المتوقع أن ينمو إنفاق المستهلكين 2018مليار دوالر عام  214مليار مقارنة مع 

مليار  270ليصل إلى  فصاعدا   2019من عام  ٪ اعتبارا  3.9المسلمين على وسائل اإلعالم بمعدل 

 3. 2024دوالر عام 

ال شك أن اإلنتاج والتوزيع والبث اإلعالمي يتطلب استثمارات واسعة وميزانيات عالية، وتلبي 

ISLAMICOIN  طلب المشاهدين وتقدم شكال  من أشكال الشراكة والتعاون بين مختلف

 الجهات الفاعلة في قطاع اإلعالم لضمان مزيد من النمو لجميع األطراف المعنية.

مع زيادة نسبة المشاهدة عبر اإلنترنت، أظهر بحثنا الحاجة إلى منصة عالمية تقدم برامج 

التنوع اللغوي والثقافي والتعليمي،  تراعيرؤية عالمية م وتقدوتطبيقات ذات طابع إسالمي 

جماهير للجذاب عالمي آمن وبهدف إعادة إنتاج نماذج منصات البث الناجحة من خالل محتوى 

 متنوعة.ال

منصة إسالمية عالمية مع محتوى  ISLAMICOINفي  هذا يقدم قطاع الوسائط الرقمية 

والتعليم والثقافة  والشؤون الدينية بين الترفيه ونمط الحياة وزعمتنوع تنافسي للغاية يت

، حيث ستكون ساحة لقاء وشراكة تجمع بين اإلنتاج الدولي لألسرة وغيرهاوالبرامج الموجهة 

 وأسواق األفالم والمنتجين، مع خدمات الترجمة المتاحة للعديد من اللغات.

ددة عبر اإلنترنت حيث يكون مكتبة وسائط متع  بإنشاءأيضا   ISLAMICOIN تقومو

للمستخدمين المحترفين إمكانية الوصول إلى خدمات مميزة، مع إتاحة فرص وإمكانيات لتبادل 

المحتوى، وشراء أو بيع منتجاتهم الرقمية السمعية والبصرية من خالل أكبر منصة للمحتوى 

 ذي الطابع اإلسالمي الذي تم جمعه من جميع أنحاء العالم. 

ر المحتوى اإلسالمي المميز بالصوت والصورة بجودة عالية تتيح االستخدام سيتم توفيو

التجاري وغير التجاري، وستتوفر مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك الثقافة والتاريخ 

 .وغيرها طبيعةوالجغرافيا والطبيعة والدين واألعمال والفنون واألزياء وال
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للدفع عبر اإلنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى من  وآلية جديدة نموذجا   ISLAMICOINتقدم 

خالل اعتماد إستراتيجية تسعير وخدمة متميزة للمستهلكين أو األفراد أو الشركات، مع خيارات 

 تتراوح من المحتوى المجاني إلى الخدمات المدفوعة مع حماية حقوق النشر وملكية المحتوى.

 

 األلعاب اإلسالمية  

عبر اإلنترنت والواقع االفتراضي وألعاب التطبيقات في جميع أنحاء  تزداد شعبية األلعاب

ألحدث التقارير واألبحاث،  . وفقا   في المشاركة بهذه األلعابالعالم، حيث يرتبط العالم رقميا  

مليار دوالر  200إلى أكثر من  2021مليار دوالر في عام  175.8سينمو سوق األلعاب العالمي من 

ضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب ، باإل2024في عام 

(CAGR) 8.7 مليار دوالر عام  200، متجاوزة عتبة 2024مليار دوالر في عام  218.7٪ لتصل إلى

2023.4 

 

 

أصبحت أهمية إنشاء وتطوير األلعاب التي تلبي احتياجات أنماط الحياة والثقافات  

من أي وقت مضى حيث تظل وسائل اإلعالم المصدر  واالهتمامات اإلسالمية أكثر إلحاحا  
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اإلسالمية،  الرئيسي للترفيه، خاصة مع الطلب المتزايد على المحتوى اآلمن والقائم على القيم

 والشباب.لألطفال  المقدم

آمنة وذات  في صناعة األلعاب للعائالت واألجيال الشابة ألعابا   ISLAMICOINتوفر خطة 

مصداقية وعالية الجودة، تنقل القيم اإلسالمية في شكل جديد من الترفيه يجذب العديد من 

 الفئات العمرية.

عبر اإلنترنت، صناعة ألعاب الفيديو،  Financeتظهر البيانات واإلحصائيات أدناه التي نشرتها 

ن واعمارهم والمنصات مستخدميالوتسلط الضوء على أهمية هذا القطاع، من خالل عدد 

 التي يختارونها.
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 حسب اإلنترنت عبر الفيديو ألعاب في قضاؤها تم التي الساعاتيوضح الجدول أدناه متوسط 

 .2020 عام في العمرية الفئة

 

 واألزياء اإلسالميةالمالبس  

، مما أدى إلى سريعا   في القرن الحادي والعشرين، شهدت المالبس واألزياء اإلسالمية نموا   

 الطلب عليها في جميع أنحاء العالم. ازدياد

مليار  277بقيمة  2019٪ في عام 4.2زاد إنفاق المسلمين على المالبس واألحذية بنسبة ولقد 

٪ ليصل 2.4سنوات بنسبة  5ينمو بمعدل نمو سنوي مركب لمدة دوالر، بينما من المتوقع أن 

 2024.5مليار دوالر في عام  311إلى 

، منعت القيود المتعلقة بالوباء المتاجر الفعلية من العمل، ما أدى إلى اعتماد كبير 2020عام 

 .على منصات التجارة اإللكترونية لمواكبة التغييرات
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يسيا  في هذا القطاع وهذا السوق المتنامي، خاصة وأن لتكون عنصرا  رئ ISLAMICOIN تبرز

 تقد طور  اوأن الغالبية العظمى منه ،الشركات قد تحولت إلى مناهج تسويقية جديدة

 عبر اإلنترنت. اوأسواقه ابالفعل متاجره

في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ارتفاع عدد األزياء هناك عوامل رئيسية تدفع نمو سوق 

سلمين، واالهتمام المتزايد بالمالبس المحتشمة، واالنتشار السريع للسكان السكان الم

أصبحت قوة التجارة اإللكترونية أكثر أهمية مع تحول المستهلكين ولقد المسلمين الشباب. 

 إلى التسوق عبر اإلنترنت خالل القيود التي فرضها الوباء.

تريليون دوالر  3.4بين المؤسسات والزبائن  ةبلغت قيمة سوق التجارة اإللكترونية العالميإذ 

مليار مستخدم  4.5نحو التجارة اإللكترونية من خالل وجود  ، مما يدل على اتجاه متنام  2019عام 

لإلنترنت في جميع أنحاء العالم. هذا ما يثبت قدرات التجارة اإللكترونية وأهميتها في قطاع 

 صناعة األزياء. 

 

 خدمة تعريف المستهلكين بالسلعة قبل شرائها وذلك عبر ISLAMICOINيوفر استخدام 

، والجودة وعملية التصنيع بما في ذلك التاريخ صميمتلقي تفاصيل حول أصول المواد، والت

 والموقع.
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لهم مراقبة منتجات المنسوجات منذ الخطوات األولية إلى مراحلها النهائية، باستخدام  إذ يتاح 

استخدام هذه التكنولوجيا من قبل  يمكن أيضا   ع المنتج.كطريقة لتتببلوك شين تقنية 

المصنعين والشركات التي تبيع المالبس الجاهزة والمالبس اإلسالمية المحتشمة، لتتبع 

 الموردين والمستهلكين.

ن شراء مالبسهم وإكسسواراتهم وأحدث األزياء والمالبس اإلسالمية سيتاح للمستهلكي

، حيث سيتمكنون من العثور بسهولة وسرعة على ISLAMICOIN أزياء باستخدام منصة

غالبية المصنعين والبائعين وتجار التجزئة وجميع الشركات العاملة في هذه الصناعة، وإجراء 

 بطريقة آمنة وموثوقة. ISLAMICOINالمعامالت باستخدام 

 

 عالمي لألطعمة الحالل متجر ل:الحالالمنتجات  

يبرز سوق األغذية الحالل كواحد من أكثر قطاعات السوق قيمة وفائدة في عالم صناعة  

في الطلب على المنتجات الحاصلة على شهادة الحالل  كبيرا   األغذية، بعد أن شهد ارتفاعا  

ألسباب عديدة، ال سيما زيادة عدد السكان المسلمين في جميع أنحاء العالم، والوعي المتزايد 

الطعام الحالل كغذاء صحي ومفيد بين مجتمعات المسلمين وغير المسلمين  حول أهمية

 على حد سواء، مما أدى إلى زيادة في استهالكه والطلب عليه.

مع وجود قاعدة استهالكية كبيرة من الشباب المسلم، فإن االقتصاد اإلسالمي يتوسع و 

 صناعة األطعمة الحالل. بسرعة ويخلق العديد من الفرص للنمو االقتصادي وبالتالي نمو

٪ عام 3.1لتقرير حالة االقتصاد اإلسالمي العالمي، زاد إنفاق المسلمين على الغذاء بنسبة  وفقا  

، مع 2018ريك في عام يتريليون دوالر أم 1.13ن بعد أن كاريك يتريليون دوالر أم 1.17إلى  2019

ومن المتوقع أن يصل ، 2024و 2019٪ بين عامي 3.5توقع معدل نمو سنوي مركب قدره 

 .2024تريليون دوالر أمرييك بحلول عام  1.38اإلنفاق إلى 

البقالة عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى االبتكارات الجديدة في المطابخ وتوصيل الطعام الجاهز يعد 

 ستثمارات جديدة.ال ا  جذببالتالي ، ووأرباحا   أفضل المجاالت التي تشهد نموا   من

ن المؤسسات التي تعتبر رائدة في سوق المواد الغذائية نحو سوق الحالل، مع توجه المزيد م 

 في قطاع األغذية الحالل فرصة استثمارية كبيرة. ISLAMICOINتعد مشاركة 

إن الطعام الحالل الذي يتم وهكذا فبدأت بعض سالسل المطاعم في رقمنة إنتاجها الغذائي، 

تتبعه ومعرفة  من الممكنسيكون  ISLAMICOINمنصة الطعام في مشروع بيعه من خالل 

من الجهات المخولة إصدار  معتمد ومصادق عليه ، وهوBlockchainعبر تقنية  مصادره

  شهادات الحالل.
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 صناعة مستحضرات التجميل الحالل 

خالل مرحلة  في المبيعات انخفاضا   كباقي المستحضرات شهدت مستحضرات التجميل الحالل

 األمر الذيبدأ سلوك المستهلك في التبدل،  إذالبيع بالتجزئة،  حالتخاصة في م انتشار الوباء

 اإللكترونية. ارتفاع صاروخي في مبيعات األسواقأدى إلى 

ألحدث اإلحصاءات والتقارير، من المتوقع أن يشهد سوق مستحضرات التجميل الحالل  وفقا  

٪ 7، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 2024-2020مليار دوالر أمرييك خالل  28.34قدره  نموا  

 6خالل الفترة المتوقعة
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عرب نيوز، إلى أن حجم تجارة المنتجات الحالل في جميع أنحاء موقع تشير التقارير األخيرة في و

 مليار دوالر في السوق اإلسالمية. 700تريليون دوالر، منها  2العالم يقدر بحوالي 

طلب منتجات حالل معتمدة، مثل إندونيسيا ية المسلمة تن الدول حيث األغلببما أن المزيد م

وقد ، ، تستحوذ مستحضرات التجميل الحالل على االهتمام األكبروغيرها والهند وماليزيا

 . أصبحت المنتجات أكثر تنوعا  

تكثف شركات مستحضرات التجميل الكبرى ومصنعي المنتجات جهودها في اإلنتاج والتوزيع و

 الكبيرة لألسواق على مستوى العالم.لتلبية االحتياجات 

هذا القطاع لتداول مستهلكين والشركات والمهنيين في تجمع الكمنصة  ISLAMICOINبرز ت

 .Blockchainمنتجاتهم وبيعها وتوزيعها باستخدام أحدث تقنيات 

إضافة إلى ذلك، فإن العالمات التجارية والشركات المصنعة ذات الحضور المتواضع على 

 ا  المنصة المناسبة ألعمالها ونموها، مما يفتح أمامها سوق ISLAMICOINستجد مع  اإلنترنت

 الوصول إلى المستهلكين. عليها ويسهل عالميا  

 

 خيرية الجمعيات المنتجات بيع  

 عبرمنصة خاصة بالمنتوجات التي تنتجها الجمعيات والمؤسسات الخيرية  ISLAMICOINم دتق

، لبيع منتوجاتهم بعملة اإلسالم حتياجات الخاصةي االذووتشغيل أفرادها المختلفين 

وتسوق عملهم اليدوي لمساعدتهم في لهم، لتشكل سندا  ماديا   ISLAMICOINالمشفرة 
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بتوسيع أسواق منتجاتهم لتشمل كافة  ISLAMICOINوتقوم بذلك   ع.االستمرارية واإلبدا

 من دون أن تتقاضى أي مقابل لهذا العمل الخيري. أنحاء العالم

 

 الصدقة والزكاة الكترونيا   

 أداة كونلت ISLAMICOIN تعملمع الجهات الدينية المختصة في الدول اإلسالمية،  باالتفاق 

ودفعها للجهات  بحيث يمكنهم احتساب الزكاة على المنصة لدفع الصدقة والزكاة مصرح بها

لمعايير الشريعة اإلسالمية  أداء الواجبات الدينية وفقا   ا  فيوتسريع تسهيال   ذلك، والمختصة

 المعتمدة.

 

 للمسلمين السياحة المناسبة

 .يزداد سوقه باستمرار واعدا   تعتبر السياحة الحالل قطاعا   

تبحث العائالت المسلمة والمسافرون األفراد عن وجهات تناسب معتقداتهم واحتياجاتهم و

 يتعلق األمر بالطعام الحالل والطقوس والمواقع السياحية وحتى قواعد اللباس.  فيما

 189مليار دوالر من  194بقيمة  2019٪ عام 2.7لقد زاد إنفاق المسلمين على السفر بنسبة و

، بمعدل نمو 2023المتوقع أن ينتعش هذا السوق بحلول عام  ومن. 2018مليار دوالر عام 

 . 2024إلى  2019٪ من 1.4ات بنسبة سنو 5سنوي مركب لمدة 

جديدة في هذا القطاع المتنامي، حيث تعمل شركات السفر على تعزيز  يجد المستثمرون فرصا  

، واستخدام تقنيات جديدة باإلضافة إلى تنويع خدماتها لتلبية موخصوصيته تجربة العمالء

 المعايير الجديدة للسفر.
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  المعايير المالية لمكافحة الجريمة 
التزامها باألنشطة والعمليات القائمة على الشفافية والمصداقية  ISLAMICOINتؤكد 

العالية، وضمان التزامها باللوائح الداخلية لمكافحة غسل األموال ومختلف أشكال الجرائم 

 المالية واالحتيال. 
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