
 
 

ConsenSys to Launch Blockchain for Social Impact 
Initiative in Iraq 

 
Global Blockchain Specialist Confirms Support of Humanitarian 

Innovation Non-Profit Organization Re:Coded 

 
Dubai, United Arab Emirates, 9 June 2019 — Reiterating its commitment to using             
technology to build a more humane society, ConsenSys has confirmed its support of             
Re:Coded Iraq. 
 
Re:Coded, a humanitarian innovation non-profit organization founded in 2017, 
provides coding and entrepreneurship training, mentorship opportunities and 
facilitates employment and freelancing opportunities for conflict affected youth 
across the MENA region. 
 
The global blockchain specialist firm has developed a mentorship program for           
Re:Coded trainers, which includes general and technical blockchain training courses          
run by Mostafa Farghaly, Blockchain Protocol Engineer and Ammar Kurabi, Senior           
Technical Project Manager from ConsenSys MENA. This will enable the trainers to            
then deliver training courses at their centers in Iraq.  
 
Since early 2014, over 3.3 million Iraqis have been internally displaced due to             
conflict, and more than 240,000 Syrian refugees currently live in Iraq. The            
humanitarian crisis has created many difficulties, disrupting sectors such as          
education and employment. 
 
“Our aim in Iraq is to bring together local developers, designers, social            
entrepreneurs, humanitarians and community residents to develop creative        
technology solutions that address the specific challenges facing this war-torn region.           
These include barriers to education, difficulty accessing the job market and social            
cohesion between displaced Iraqis and host community members,” said Samsul          
Karim, Senior Edtech Expert, ConsenSys. 
 
In addition to this, ConsenSys has extended its support by sharing numerous            
resources with Re:Coded in addition to the training and mentoring. 
 
“One Re:Coded trainer has also received a scholarship to attend the ConsenSys            
Academy Developer Training Program in October, a testament to the fact that there             
is talent to be harnessed in this conflict zone,” added Karim 
 
Based in Erbil, Country Director Zahra Shah is currently coordinating with partners            
globally for funding and support with training and employment and freelancing           
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opportunities for Re:Coded students. Her colleague Ehsan, a trainer, also based in            
Erbil has been instrumental in helping build significant interest in blockchain and is             
currently delivering one bootcamp on blockchain for Re:Coded students. 
 
“The support from ConsenSys goes a long way in helping Re:Coded meet its goals,              
which include increasing female participation in the tech sector, upskilling          
conflict-affected youth to enter the digital economy and providing employment          
opportunities for graduates,” added Zahra Shah, Country Director, Re:Coded. 
 
“Buoyed by our initial success and once we have delivered more comprehensive            
developer training, we are looking into growing our Bounties network, enabling           
students who complete the program to use Bounties to apply their skills and             
contribute to the community,” she added. 
 

-END- 
 
About ConsenSys 
ConsenSys is a blockchain company dedicated to transforming the world’s digital 
architecture toward a more open, inclusive, and secure internet of value, commonly 
called Web3. With a more trustworthy internet architecture, ConsenSys is helping 
enterprises and governments unlock new business models and value, gain efficiencies 
through a shared IT infrastructure, and utilize modern cryptographic methods to 
safeguard private user data. Through our unique global business comprised of a startup 
incubator, Enterprise Ethereum consulting arm, and investment fund, ConsenSys is 
building for the decentralized future.  
 
For further information and/or interview requests please contact: 
BRAVE PR & Comms Agency 
Ms. Nandini Vohra 
+ 971 50 457 8233 
n.vohra@brave-agency.com 
  
Ms. Samantha Mohamed 
+ 971 50 233 1080 
s.mohamed@brave-agency.com 
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 "كونسانسیس" ُتعلن عن إطالق مبادرة "تسخیر تقنیة البلوك تشین في التأثیر االجتماعي"
 

 الشركة العالمیة المتخصصة في تقنیة البلوك تشین تؤكد دعمها لمنظمة "ریكودد" غیر الهادفة للربح
 والداعمة لالبتكارات اإلنسانیة

 
إنسانیة، أكثر مجتمع لبناء التقنیات باستخدام التزامها على تأكیًدا — 2019 مایو 09 المتحدة، العربیة اإلمارات                  دبي،

 أعلنت شركة " كونسانسیس " دعمها لمنظمة " ریكودد " في العراق.
 

في تدریبیة دورات للربح الهادفة غیر اإلنسانیة المنظمة وتقدم ٢٠١٧ في تأسست للربح هادفة غیر منظمة هي                   "ریكودد"
المناطق في للشباب الحر والعمل التوظیف فرص وتوفر العملي التدریب فرص وتتیح البرمجة و األعمال زیادة                  مجال

 المتأثرة بالنزاعات في الشرق األوسط.
 

دورات یشمل "ریكودد" منظمة لمدربي توجیهًیا برنامًجا تشین البلوك تقنیة في المتخصصة العالمیة الشركة طّورت                 وقد
مدیر كورابي، وعّمار تشین، البلوك بروتوكول مهندس فرغلي، مصطفى یقدمها تشین" "البلوك على وتقنیة عامة                 تدریبیة
تقدیم من المدربین یمكن أن ذلك شأن ومن أفریقیا. وشمال األوسط الشرق كونسانسیس شركة في األول، التقنیة                   المشاریع

 الدورات التدریبیة في المراكز التي یعملون بها في العراق.
 

هو العراق في "هدفنا "كونسانسیس ": شركة في األول التعلیم تقنیات خبیر كریم، سامسول قال ذلك، على تعلیقه                   وفي
والسكان اإلنسانیة المساعدات مجال في والعاملین االجتماعیة األعمال ورواد والمصممین المطّورین جهود              توحید
التغلب ذلك ویشمل الحروب. مزقتها التي المنطقة هذه تواجهها التي التحدیات تعالج مبتكرة تقنیة حلول لتطویر                  المحلیین
المجتمعات وأبناء النازحین المواطنین بین االجتماعي والترابط العمل سوق إلى الوصول وصعوبات التعلیم معوقات                على

 المضیفة لهم".
 

"ریكودد"، منظمة مع الغنیة مواردها مشاركة خالل من دعمها بتعزیز "كونسانسیس" شركة قامت ذلك، إلى                 باإلضافة
 إلى جانب تقدیم التدریب والتوجیه.

 
منظمة مدربي أحد "حصل "كونسانسیس ": شركة في األول التعلیم تقنیات خبیر كریم، سامسول قال الصدد، هذا                  وفي
مما أكتوبر، شهر في كونسانسیس" "أكادیمیة في المطورین تدریب برنامج لحضور دراسیة منحة على أیًضا                 ریكودد

 یؤكد على وجود كفاءات ومهارات تحتاج إلى االكتشاف والتطویر في منطقة الصراع هذه".
 

لتمویل العالم مستوى على شركائها مع التنسیق على حالًیا "لریكودد"، البلد مدیرة و أربیل في المقیمة شاه زهرة،                    تعمل
إحسان زمیلتها تقیم كذلك، "ریكودد". منظمة ببرامج الملتحقین للمتدربین الحر والعمل والتوظیف التدریب فرص                ودعم
تدریبیة دورة قدمت كما تشین، البلوك بتقنیة االهتمام نشر في محوري دور لها وكان المنظمة في مدربة وهي أربیل،                     في

 على تقنیة البلوك تشین للمتدربین الملتحقین ببرامج المنظمة بالفعل.
 
منظمة إلى "كونسانسیس" من المقدم الدعم "سیستمر "ریكودد": لمنظمة المحلیة المدیرة شاه، زهرة قالت جانبها،                 من
واالرتقاء التقني القطاع في المرأة مشاركة زیادة تشمل والتي أهدافها، تحقیق في المنظمة لمساعدة طویل ألجل                  "ریكودد"

 بمهارات الشباب المتضررین من الصراع لتمكینهم من دخول االقتصاد الرقمي وتوفیر فرص العمل للخریجین".
 

 وأضافت قائلة: "بفضل نجاحنا المبدئي وبمجرد االنتهاء من تقدیم دورات تدریبیة أكثر شموًال للمطورین، نأمل في
 تنمیة شبكة المكافآت المقدمة من المنظمة لتمكین المتدربین الذین ُیكملون البرنامج من استخدام تلك المكافآت لتطبیق

 مهاراتهم والمساهمة في المجتمع".
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 -انتهى-
 

 نبذة عن شركة كونسانسیس:
ُیطلق القیمة، إلنترنت وأماًنا وشمولیة انفتاًحا أكثر شبكة إلى الحالیة الرقمیة البنیة تحویل على "كونسانسیس " شركة                  تعمل
والمؤسسات األفراد یساعد أن لإلنترنت وموثوقیة أماًنا أكثر بنیة توفیر شأن ومن ."Web3" الغالب في                 علیها
لتقنیات المشتركة البنیة خالل من الفعالیة تعزیز مع القیمة، وتحقیق الحدیثة األعمال نماذج تطبیق في                 والحكومات
منصة خالل من ذلك الشركة وتحقق للمستخدمین. الخاصة البیانات لحمایة الحدیثة التشفیر طرق واستغالل                 المعلومات،
للشركات حاضنة كونسانسیس وتمثل األعمال. لتطویر فریدة عالمیة منصة "إیثریوم "، منصة على تشین" "بلوك                تقنیة

 الناشئة  وذراًعا لتقدیم  االستشارات  إلى المؤسسات المستخدمة للمنصة و صندوًقا استثمارًیا .
 

 لمزید من المعلومات أو لطلب المقابالت، یرجى التواصل مع:
 

 شركة بریف للعالقات العامة واالتصاالت

 سامانتا محمد
1080 233 50 971 + 

s.mohamed@brave-agency.co
m 
 

 زینب االغزاوي
+971 50 915 8193 

z.laghzaoui@brave-agency.com  
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