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 نبذة مختصرة

 
لشركات والمجتمعات خاص با متعدد الوظائف Blockchain. نظام BILLCRYPT plعالمية  غير مركزيةإنشاء منصة عالمية  سيتم

 والمتخصصين والمنتجات.
 مع واجهة مريحة. blockchain( على DAppمن قبل المستخدمين في شكل تطبيقات غير مركزية ) Blockchain (BR)يتم إنشاء تمثيل 
 ومشاريع القطاع الحقيقي. blockchainتحتية مشتركة بين الخصائص التكنولوجية واالقتصادية ، وتوحيد مشاريع يتم إنشاء بنية 

 تشكيل نظام واحد من الثقة.بتسمح بيئة واحدة للجميع 
 سيؤدي هذا إلى تطوير أي عمل تجاري إلى مستوى غير مسبوق.

 
 حصل على فوائد متعددة األوجه.ستاقتصاديًا.  هاكات مربحة وتعزيزتيح لك تطوير أعمالك على نحو أكثر فاعلية وإقامة شران

 

بالنسبة للمستثمرين ، سيكون هذا هو الهيكل األكثر قابلية للفهم والتوضيح ، والذي يسمح ، من خالل النظر إلى الصورة 

ية الممثلة واتخاذ قرارات ( ، بالتقييم السريع والموثوق لألعمال التجارViP -االفتراضية )الجزء الظاهري من الصورة 

 استثمارية مربحة.

 

 بالنسبة للمستخدمين العاديين ، ستكون هذه هي الطريقة األسهل واألكثر موثوقية الختيار الخدمات والمنتجات.

 

 -من أجل التشغيل الفعال لإلمكانات الكاملة للمنصة والنظام اإليكولوجي لالستثمار ، تم إنشاء أصل رقمي جديد 

BILLCRYPT ERC-20  فيEthereum blockchain. 

 

 
 :قريبا ل  سيصدر

 تخزين قيمة األصول الرقمية • 

 ووظائف المشروع  Blockchainر الوصول إلى مكاتب يتوف• 

 نوع من التذاكر لدخول ما قبل البيع المغلق لمشاريع النظام • 

والتي يمكنك من خاللها الحصول على أصول تشفير جديدة في شكل  Blockchainلدفع مقابل وظائف المكاتب لـ يتم ا• 

 رموز لمشاريع أخرى. كل رمز من هذا القبيل ، بدوره ، يمنح امتيازات كبيرة ألصحابها والمستخدمين ، ويزيد من رفاهيتهم.

  

، والطلب المتزايد على الرموز ، يزود  Blockchainللمكاتب التمثيلية لـ  إن التطوير المستمر للمنصة ، والشعبية المتزايدة

Billcrypt .بخصائص تطورية ويجعلها أداة مالية ال غنى عنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المقدمة
 على مقربة من عتبة إدخال التقنيات الالمركزية في الحياة اليومية. Blockchainأصبح تطوير عصر 

 أننا أول من اقترح مفهوم االستخدام اليومي العالمي المفيد.نحن فخورون بأن نعلن 

 
 قدمنا مفاهيم جديدة:

BR - تمثيلوال  Blockchain 

ViP - )جزء الصورة االفتراضية )جزء من الصورة االفتراضية 

IVO - ViP األولي 

 
في أي مجال أو  متخصصضوع ، سواء أكانت شركة أو موثوقية المعلومات حول أي مو حاليا ، من الصعب جدا تحديد

 منتج. هذا يخلق صعوبات في صنع القرار.

 

 لسنوات عديدة من العمل في مجال االستثمار ، غالبًا ما واجهنا مشكلة تمويل الشركات الواعدة وحتى االختراق.

 

تملين. حتى مع كانت األسباب في عملية صنع قرار معقدة وطويلة ، واإلدارة المفرطة من قبل المستثمرين المؤسسيين المح

 ظهور إمكانية جذب االستثمار في سوق التشفير ، تظل مشكلة الثقة مهمة للغاية.

 

 .في تقييم المشاريع المحتملةالعديد من سنوات الخبرة ، يتعين علينا القيام بعمل شامل  نانحن كمحترفين لدي

ولكن أيًضا االستثمارات الحقيقية ، يجب أن تكون من بين العديد من المشاريع الحقيقية ، والتي ال تستحق االهتمام فقط ، 

 قادًرا على العثور على مثل هذه المشروعات الواعدة وقضاء الجهد والمال والكثير من الوقت.

 

 

Blockchain .يسمح بتنفيذ مبدأ الحفاظ على الموثوقية المطلقة للبيانات دون مشاركة أي عوامل بشرية 

، والتي ستحل هذه المشكالت من خالل أساليبها وتقنياتها  blockchain وظيفة إضافية لنظام -لذلك ، قررنا إنشاء نظام أساسي  

 .ووظائفها



 

على المنصة ، حيث سيتم عرض جميع المعلومات ذات  Blockchainستكون الشركات والمشروعات والمؤسسات قادرة على إنشاء مكاتب 

الصلة بالعمل ، مما سيتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية بسرعة وبأقصى قدر من الثقة. سيكون من السهل على المستخدمين العاديين 

 المنتجات التي يحتاجونها.اختيار الخدمات أو 

رة االفتراضية. جزء الصو -شركة )صفحة صور افتراضية( ، والتي بدورها سيتم تقسيمها إلى أجزاء لسيتم تشكيل صورة افتراضية موثوقة ل

 قيمة معينة حسب التصنيف والحالة ، وسيكون أداة أخرى لالستثمار المباشر في عمل أو منتج معين.سيكون لكل جزء 

 

ن المستثمرون من مراقبة الصورة االفتراضية )مجموعة من البيانات الموثوقة( عن حالة الشركة أو المنتج في أي وقت وتعديل سيتمك

 استثماراتهم في الوقت المحدد ، مما يقلل أو يتزايد.

 لمستثمرين من المؤسسات والعادية.أصحاب الشركات ، والمشاريع ، وا -لقد طورنا مبادئ جديدة للتفاعل االقتصادي لجميع مستخدمي النظام 

 .لهذه األغراض ، تم إنشاء رمز مميز للمستخدم ، والذي يحتوي على مبدأ تطوري للتنمية الوظيفية في عملية البناء العالمي لنظام التكامل

 

 

 

 
 
 

 خلفية

 مشكلة:
 

 

احتفل أول بلوكشين بالفعل بعقده ، إال أن مركزية موجودة منذ فترة طويلة ، وقد غير العلى الرغم من حقيقة أن األنظمة 

 مشاكل استخدام بلوكشين في الحياة اليومية ال تزال قائمة.

من تلقاء أنفسهم ، ولكن يستخدمونه من حين آلخر ، والتقدم بطلب  blockchainال يستخدم المستخدمون العاديون بعد 

 المستندات أو عند تسجيل الحقوق. للحصول على بعض الخدمات ، على سبيل المثال ، التحقق من صحة

 

بأكملها هي االفتقار إلى التكامل والتجزئة للمشاريع. حاليا ، يبقى كل مشروع  Blockchainمشكلة أخرى اليوم لصناعة 

 بمفرده ، وكما تبين الممارسة ، ال ينجح الجميع. هذا صحيح خاصة بالنسبة للشركات الناشئة.

  

في  Blockchain توجد طرق بسيطة وواضحة وفعالة من حيث التكلفة الستخدام تقنيات ، البالنسبة للمؤسسات الحالية 

أعمالهم اليومية. الشركات التي ترغب في التطوير ، تواجه ضرورة استخدام التقنيات المتقدمة. إن إدخال تقنيات 

blockchain لسهل التسلل إلى ، فإنه ليس من ا في أنشطتها من شأنه أن يعطي مزايا ألولئك الذين يستحقون ذلك. ومع ذلك

 في الوقت الحالي. هناك حاجة لجذب موارد فكرية وتكنولوجية ومالية إضافية. صناعة التشفير

 

ليس لديهم الفرصة لتقييم األعمال حقًا. غالبًا ما يجبرون على  -بالنسبة للمستثمرين ، توجد نفس المشكلة على الجانب اآلخر 

باإلضافة إلى ذلك ، غالباً ما يحرم المستثمرون  بناًء على معلومات غير دقيقة أو غير كافية.اتخاذ قرارات استثمارية 

العاديون ، بخالف المستثمرين من المؤسسات ، من فرصة التحليل الكامل للمشاريع بسبب افتقارهم إلى اإلعداد والصعوبات 

نهم االستثمار في المشاريع الجادة في مرحلة ما قبل البيع ، في التحقق من المعلومات. وفقًا لذلك ، في أغلب األحيان ال يمك

 .المرحلة األخيرة في البورصةوهم مضطرون إلى تسوية سعر أعلى لألصول الرقمية في 



 

 

 هذه مشكلة شائعة للثقة في شركات العالم الحقيقي والمؤسسات وأصحاب المشاريع والمهنيين والسلع.

 

ير دقيقة ، وتصنيفات مضخمة ، واستعراضات كاذبة ، وأخبار وهمية. هذا غالبًا ما يكون جميعنا نواجه باستمرار معلومات غ

 مضلالً ويمنع اإلجراء الصحيح.

 

 ال تعد الحلول الحالية مناسبة لقطاع السوق الالمركزي الجديد النشط من أجل الدخول إلى العالم الحقيقي.

 

 حل:
 

نظام بيئي من  -بيئة عالمية واحدة ب ة مرتبطةتكاملمأفضل حل لجميع هذه المشاكل هو إنشاء مساحة عالمية موحدة في شكل منصة 
 .blockchain (BR)ئص التكنولوجية واالقتصادية الخصا

 .BILLCRYPTالحل األمثل سيكون منصة 
 خاص بها على المنصة.  Blockchainتمثيل ستتمكن أي شركة أو مجتمع مهني أو متخصص في أي مجال من إنشاء 

 .BRموحد ضخم مع عرض مرئي لمعلومات موثوقة حقيقية عن حالة وسمعة مالك  BRوبالتالي ستقوم بإنشاء كتالوج 
 

 سيكون هذا مؤشًرا مهًما للغاية على أن كل شخص يحتاج إلى اتخاذ القرارات الصحيحة.



 

 وصف المشروع
 

 .blockchainوسيلة مثالية الستخدام تكنولوجيا كعلومات تخزين أي م

سيتم  ، حيث سيتم تجميعها ، و Blockchain (BR)النظام األساسي الذي يسمح ألي مستخدم بإنشاء واستضافة مكاتب تمثيل 

ي قسم الوصف في النظام تشكيلها وإظهارها في عرض واضح لجميع الخصائص التي اختارها أصحابها )بالتفصيل فيما يلي ، ف

 األساسي(

 

للنظام العالمي  Blockchainهو إنشاء مكاتب تمثيل  BILLCRYPTالهدف من مشروع 

- BR 

 
 مع امكانية : 

 
 منح الجميع الفرصة لتجميع معلومات موثوقة عن أنفسهم ، وعن العمل ، وعن المنتجات والبضائع التي تم إنشاؤها.• 
 المشروطة وتقديمها بطريقة مفهومة للعمالء المهتمين والشركاء والمقاولين والمشترين والمستثمرين.بناء الثقة غير • 
 تزويد جميع المستخدمين بمعلومات موثوقة.• 
 نقد السمعة والمكانة.• 
 .قإنشاء بيئة معلومات موثوقة تسمح ألي عمل بالحصول على أساس متين للترميز الالح• 
 ر إلى مستوى غير مسبوق.رفع مستوى صنع القرا• 

 
 :Blockchain ال من مشتركةمساحة  ايجاد بيئة مع

 -الجيل الجديد اإلنترنت  -توفير الفرص التكنولوجية وحلول التكامل القائمة والتي تم إنشاؤها حديثا لالتصال بشبكة عالمية واحدة • 

WEB3.0 

 

 إنشاء النموذج االقتصادي الجديد:
 تطوري مع وظائف التطوير المدمجةال BILLCRYPTرمز • 

 مية مع وظائف الدفع داخل النظامأداة مالية تقدمية ، تخزين قيمة األصول الرق• 

 Blockchainالتسويات المتبادلة واالستثمارات بين مكاتب تمثيل • 

 داخل المنصة

 Blockchainالدفع من قبل مستخدمي خدمات وسلع تمثيل • 

 كثيرةامتيازات • 

 تب االتصاالت المك، تعكس القيمة  ViPأداة مالية جديدة داخل المنصة • 

 كسب الفرص للمستخدمين العاديين داخل النظام ، وأداء األعمال واألوامر• 

 Blockchainالتي تقدمها مكاتب ممثل 

 والتنظيم الذاتي  ويلللتم نموذج مبتكر• 

 

 

 

 



 

 واقعية ويمكن تحقيقها: و هيأهدافًا كبيرة ،  BILLCRYPTمشروع كان ل

 ومعقولة التكلفة ومفيدة للجميع  مفهومة blockchainجعل تقنيات • 

 ممتازةمع واجهة  Blockchain لبناء مكاتب تمثيلية • 

 ة تكامل عالمية متعددة الوظائفإنشاء خدم• 

 التكامل داخل المنصة• 

 األخرى blockchainالتكامل الخارجي مع مشاريع وأنظمة وخدمات • 

 ع الشركات غير المتصلة باإلنترنتالتكامل م• 

 يالجمع مع التقنيات األخر• 

 ها بكفاءةتوصيل منافذ متجاورة والتفاعل مع• 

 المبتكرةالحلول  والتطوير  مزيد من• 

 جديد سريع وبناء نموذج اقتصادي • 

 
ل عمل معين وزيادة القيمة الشفافية واألمان وسهولة التفاعل ، وهو أمر مضمون لزيادة كفاءة ك تبينقيمة البنية التحتية الالمركزية 

 .الكلية

 منالناس  ليفيد يزيد من حجم األعمال الكليلبشكل طبيعي  BRتطوير وزيادة في الرسملة لكل مكتب  -النموذج االقتصادي التطوري 

 ميع أنحاء العالم من خالل تسهيل تفاعلهم مع الشركات التي استثمروا فيها بسهولة وأمان.ج

 تقوم الشركات بتبسيط وإقامة عالقات موثوقة مع الشركاء والمستثمرين.

 ات.مساحة ثقة عالمية ، حيث يمكن االعتماد بشكل كامل على أي معلومات ضرورية التخاذ القرار BILLCRYPTيخلق نظام تكامل 

 
 
 

 وصف المنصة
 BILLCRYPT  ال مركزي لمكاتبغير هو نظام تكامل عالمي Blockchain 

 .(DApp) المسماهفي شكل تطبيقات غير مركزية  Blockchainأساسية واحدة متعددة الوظائف تعمل على توحيد مكاتب  منصة

 .blockchainمنصة فريدة من نوعها تجمع بين جميع مزايا العالم الحقيقي والفضاء االفتراضي ، واإلنترنت المألوف و  

 

ستتيح بيئة النظام األساسي ذات الواجهة المريحة للجميع إمكانية تطوير أعمالهم المدمجة في النظام بشكل أكثر فاعلية من خالل تمثيل 

Blockchain .الخاص بهم 

 

 

 على المنصة ، سيكون من الممكن:
 

 نشطة الالزمةالقيام باأل• 

 الخاصة بك Blockchainإنشاء التمثيل • 
  كعن عملك أو منتجتمثيليةالمعلومات التب االتصاالت الالزمة لجمع اخصائص ووظائف مكالد يحدت• 
 د تدفقات المعلوماتيحدت• 

 ية الرئيس ViPلمختلف المنتجات والخدمات وخطوط األعمال ، وتلخيص معلومات تمثيلية حول كل منها على صفحة  BRإنشاء مجموعات • 
 في نفس الوقت ل لشركة واحدة أو كال النوعين منتج أو خدمة أو خطوط أعما اي ار ما إذا كان يجب تكوين أو فصلاختي• 
 تكويد عملك• 
 إنشاء األصول الرقمية.• 
 تدفقات مالية إضافية لعملكء إنشا• 
 اإلعالن عن عملك• 
 جذب التمويل • 



 

 جراء حشود من جميع األنواع.ا• 

 األولي(  ViP)عرض  -جراء عرض جديد داخل النظام األساسي من الحشود ا• 
 واسعة ومتنامية باستمرار جاهزة  احصل على قاعدة مستثمرة• 
 فاعل معهم ستثمرين والعمالء والتالبحث عن الشركاء والم• 
 إنشاء وصيانة سجالت آمنة وموثوقة )اإلنتاج والتخزين والنقل ، وما إلى ذلك(• 



 

 سيكون المستثمرون قادرين على:
 
 لهمتلقي معلومات موثوقة حول المشاريع والشركات ، عن حالة أعما •

 اتخاذ قرارات استثمار أكثر دقة •

 أجريت باستخدام النظام األساسي بشروط متميزةالمشاركة في الحشود التي  •

 المشاركة في جوالت مغلقة •
 

 :للمشاركين حلول وموارد تكامل جاهزة BILLCRYPT pl توفر
 

 هريالظا Blockchain البنية التحتية والتكنولوجيا إلنشاء وإدارة تمثيل •

 حلول إدارة االستثمارات الجاهزة  •

 ةنصة ، للحصول على مكافأبهم وتوصيلهم بالم صالخا DApp يمكن للمطورين إنشاء •
 

 .ستكون ميزات المنصة مفيدة أيًضا للمحللين والمتنبئين والمستشارين

 
 (Blockchain)تمثيل  BRما هو 

، والتي يتم تنفيذها في النموذج  BILLCRYPT pl( على منصة DAppهي حزمة البرامج الخاصة من التطبيقات الالمركزية )

 على الموقع ، حيث يقوم المالك بجميع اإلجراءات واإلعدادات. BRالمعتاد لمالكي 

هناك ، يمكن  لمنصة وهو متاح لجميع المستخدمينتب االتصاالت في القسم المناسب في اايتم وضع الجزء الخارجي من مك

وتنفيذ اإلجراءات التي يحتاجون إليها )شراء وبيع السلع أو  نمالكيالى جميع المعلومات الموثوقة حول للمستخدمين الحصول عل

، المشاركة في العروض الترويجية وتنفيذ األوامر ، تلقي المكافآت مقابل  ViP، الرموز الخاصة بهم و  BRالخدمات ألصحاب 

 ذلك (.

ة بالمالك على المنصة الخاص blockchainيوفر الوصول إلى موارد  الذي DAppهو مجمع  BRعلى مستوى البرمجيات ، 

 الخارجية الخاصة )إذا كانت هناك حاجة( مع النظام األساسي.ها بموارد الشركة ودمج

 
ViР)يقوم على أساس البيانات المؤكدة باستمرار المخزنة في  و تم إنشاء الصفحة الناتجةي )صفحة الصور االفتراضية

Blockchain  بإنشاء صورة مرئية موثوقة تعكس حالة الشؤون سمعة مالك ،BR. 

 تخلق هذه البيانات قيمة إضافية لنشاط مالك العقار. BRتخلق هذه البيانات قيمة أعمال إضافية لمالك 

  

 1)جزء الصورة الظاهري( ، وتحديد تكلفة  ViPشاملة إلى أي عدد من أجزاء تقسيم صورته االفتراضية ال BRيمكن لمالك 

ViP تب االتصاالت أمواالً إضافية لتطوير أعمالهم ، ونتيجة لوبيعها لمستخدمي النظام األساسي. وبالتالي ، سيتلقى مالك مك

 .ViPلذلك ، زيادة في القيمة السوقية لـ 

 

 في أي وقت كضمان. ViPل أو تقديم أي مبلغ من عناصر يداألساسي في أي وقت البيع أو التبيمكن لمستخدمي النظام 

على المنصة أو بشكل مستقل. يمكنه ربط المهمة برموزه بحيث تؤثر على  ا إنتاج الرموز الخاصة بهأيضً  BRيمكن لمالك 

 قيمة سعر صرف بعضهم البعض.

 

 .جيدايكتسبان تطوراً  BILCورمز  BILLCRYPTام االقتصادي المبتكر وبالتالي ، فإن النظ

 
قيمة ، وهي طريقة مبتكرة للتعبير عن مستوى الثقة من الناحية المالية ال( عبارة عن وحدة ViPجزء الصورة االفتراضية )

 ونقلها إلى شخص آخر.

 

 



 

حول  blockchainمن المعلومات المتاحة في  لكامالصورة االفتراضية هي تمثيل رسومي ، يتم تحليله بواسطة نظام 

 .BRاألعمال أو السلع أو الخدمات التي يقدمها مالك 

 

حول الشركة وأصولها  blockchainعلى سبيل المثال ، يقوم النظام ، استناًدا إلى المعلومات الموثوقة المخزنة في 

المبيعات واألنشطة األخرى ، على تحديد التصنيفات وربحية الفترة الماضية ومستوى ضمان االستثمار بشكل  ووالمخزون 

 مستقل.

ينتمي إلى منتج ما ، فسيقوم النظام بتحليل جميع المعلومات المتعلقة به )مكان وتاريخ اإلنتاج ، وطريقة التسليم ،  BRإذا كان 

 ، وعدد المبيعات ، ورضا العمالء ، وما إلى ذلك(.وحجم الطلب على السلع االستهالكية 

 ومفتوًحا لخدمة ما ، فسيقوم النظام بتحليل جميع معالمه )بداية اإلجراء ، وحجم الخدمة لفترات الوقت ،  BRإذا كان 

 األسعار ، ورضا العمالء ، وما إلى ذلك(.

 

)صفحة  ViP -ة رسومية على صفحة الصورة االفتراضية يقوم النظام تلقائيًا بتحليل جميع المعلمات ويعرض النتيجة كصور

 صور افتراضية(

 blockchainعلى أساس إجمالي المعلومات المتوفرة في  ViPينشئ النظام األساسي ويعرض باستمرار الحالة الحالية لـ 

 .BRحول مالك 



 

 
 

محدودة لهيكلة حقوق الكائنات ومشروعات الهذه العوامل سوف تحفز االستثمار الجماعي. توفر العقود الذكية إمكانيات غير 

االستثمار ، وسيساعد ذلك في إنشاء تمويل جماعي مختلف. إن االفتقار إلى التنظيم المصرفي واالمتثال في حالة االستثمارات من 

تب االتصاالت بجمع أموال وعدم تحمل أعباء اإلدارة المفرطة ، وهذا يقلل التكاليف ويزيد اكخالل المنصة قد يسمح لمالكي م

 الربحية.

 
 
 

 تحليل التسويق
 البحث والدراسة والتنفيذ

 

قت قد تكنولوجية جديدة ، ونفهم بوضوح أن الو وجود لسنوات عديدة ، نستكشف باستمرار األسواق المالية واالستثمارية ، وإمكانيات

 .blockchainلتنفيذ تقنيات حان لنهج جديدة 

 .Blockchainكانت نتيجة بحثنا تطوير المفهوم المبتكر لمنصة تمثيل 

 

 أجريت البحوث في هذا المجال من قبل شركات استشارية دولية:

 

 



 

 McKinsey 

  

CoinSchedule 

  

 (IDCالدولية )مؤسسة البيانات 

 

PwC (PricewaterhouseCoopers )الدولية المحدودة 

 

ال تزال في المراحل األولى من التطوير وتتطلب مشاركة أكبر من مجتمع األعمال  blockchainهذه الدراسات أن تقنيات  اكدت

 لالنتقال إلى النمو والنضج والتطبيق الشامل.

حيث تضع شركات مختلفة بياناتها في سجالت موزعة آمنة وغير معرضة  blockchainيزداد االهتمام باالستثمار في تقنيات 

 للخطر ، مما يؤدي إلى تحويل جميع العمليات التجارية.

( بحثًا عن IDCتخصص في أسواق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، أجرت شركة األبحاث واالستشارات الدولية للبيانات )ال

تر ادفال)تقنية  DLTتلف عمليات األعمال ، وقامت بتجميع قائمة بالدول التي طور فيها تقنيات حلول سلسلة المفاتيح في مخ

 (.ةالموزع

٪. من  81.2سيكون  blockchain، على مدى السنوات الخمس المقبلة ، فإن النمو السنوي في تنفيذ حلول  IDCوفقا لتقديرات 

 .2022مليار بحلول نهاية عام  16.7المتوقع أن تصل االستثمارات التجارية في استخدام تقنيات التسجيل الموزعة إلى 

، التي تقوم بتحليل مستمر للسوق ، إلى استنتاج مفاده أن قائمة أكبر المستثمرين  McKinseyتوصلت شركة االستشارات الدولية 

 وإدخالها في القطاع التجاري وقطاع الخدمات سوف تتصدرها الواليات المتحدة. blockchainفي تقنيات 

 تليها أوروبا والصين ودول منطقة المحيط الهادئ ، والتي ستركز على القطاع المالي.

و  ولوجيالتكنفكرة جيدة إلثبات نفسه. يمكن للشركات التي تركز على االبتكار  blockchainهناك صناعات أخرى يكون فيها 

أظهرت الدراسات أن إدخال السجالت الموزعة يحتاج إلى مجاالت مثل التأمين وسالسل التوريد وأسواق رأس المال ، حيث يمكن 

 للسجالت الموزعة حل مشكالت عدم الكفاءة واالحتيال والمساعدة في تحسين شفافية العمليات.

 
هي دائما إشارة إيجابية للمستثمرين ، مما يدل  blockchainإدخال باإلضافة إلى ذلك ، فإن الباحثين واثقون من أن حقيقة 

 على أن الشركة ملتزمة باالبتكار.



 

 600( دراسة استقصائية بين PricewaterhouseCoopers International Limitedاالستشارية ) PwCأجرت شركة 

 62٪ يقومون بالفعل بتكييف تكنولوجيا بلوكشين مع أعمالهم ، في حين أن  84دولة ، ووجدت أن  15من المديرين التنفيذيين من 

وصلت٪ من الشركات التي شملها االستطالع  25الخاصة بهم ، منها  blockchain٪ من المشاركين أبلغوا عن إطالق مشاريع 

أيضا أن ممثلي القطاعات المعروفة من االقتصاد يحاولون نقل أعمالهم إلى  واداوأف .لة إطالق نسخة تجريبيةمرحإلى 

blockchain  حوالي ربع المشاركين فيPwC  ليس لديهم أي فكرة عن مكان بدء العمل معblockchain  ،من ممثلي  14 و ٪

 .blockchainآليات اإلدارة والتفاعل مع الهيكل الجديد ، مما أدى إلى إبطاء انتقالهم إلى  ال يعرفواقطاع األعمال 

 

 
في العديد من أنواع األصول المختلفة في  blockchain، ستنتشر سلسلة  Accentureوفقًا لتوقعات شركة االستشارات 

 ن رأس المال العالمي.ستصبح ظاهرة جماعية وجزًءا ال يتجزأ م 2025، وبحلول عام  2019-2024

وتنفيذها في مختلف مجاالت النشاط لحل مشاكل ذات أبعاد  blockchainبمثابة نقطة تحول لتطوير تقنيات  2019سيكون عام 

 عالمية.

 

، تم جذب  ICO، فقط من خالل  2018أنه في عام  CoinScheduleأظهرت الدراسات التي أجرتها شركة االستشارات 

 هذه الصناعة.مليار دوالر ل 21.4

 

 .blockchainتعمل الحلول التكنولوجية الحالية حاليًا على حل المشكالت الضيقة ، وبالتالي ضمان التطوير القطاعي لـ 

 من الواضح تماًما أن السوق يفتقر إلى حلول تكامل شاملة وخطيرة.

وتداولها في  -شاء أصول تشفير خاصة بهم ، فهي عبارة عن منصات تتيح للمستخدمين إن blockchainأما بالنسبة إلى منصات 

 ، وبالتالي جذب االستثمارات. المنصة

ع في النسخة الموسعة ، باإلضافة إلى إصدار األصول الرقمية ، للتمويل الجماعي الالمركزي مع وظائف إضافية لتنظيم المجتم

 ول ليست وظيفية للغاية.من الناحية العملية ، هذه المنصات واألصو  والتصويت ونقل الرسائل المشفرة

 

، مما يفرض على المستخدمين تحويل  ة اليوميةنظًرا ألن تكوينات البنية التحتية يصعب جًدا استخدامها وقليلة الفائدة في الحيا

 الرموز بانتظام إلى العمالت الورقية والعودة. هذا يخلق تعقيد إضافي وعدم استقرار النظام بأكمله.

 
شفرة مفتوحة المصدر ، مما سيتيح إمكانية تبادل األصول نسخة مفي الوقت الحالي ، يشارك المطورون بنشاط في إنشاء  

 .الرقمية والعمالت المشفرة بين قيود العمالت



 

 

 نرى ، فإن المنصات الحالية موجودة في ظروف غير منظمة ومعقدة ، وال توجد حلول متكاملة حتى اآلن. مثل ما

 

وسيكون  Blockchainبيئة ال غنى عنها إلنشاء مكاتب تمثيلية لشركة  BILLCRYPT plوبالتالي ، سيصبح نظام تكامل 

 مفيًدا جًدا لرجال األعمال والمستثمرين والمستخدمين العاديين.

 المشفرة. تالعمال في تصنيفالفرص قوية للوصول إلى  BILLCRYPTولعل الرمز المميز 

 

هو أن تصبح طريقة جديدة تماًما للتخزين اآلمن ونقل القيم في شكل  blockchainمن الواضح بالفعل أن الغرض من 

 رقمي.

 الشبكات المصرفية التقليدية. واحدة من وظائفها الرئيسية هي القدرة على إجراء تحويالت مالية دون مشاركة

تقترب من الصفر في تكاليف التشغيل ، ودقة  blockchainوبالتالي ، فإن األنشطة المصرفية التقليدية القائمة على منصة 

 العمليات )صحة المحاسبة والتسويات بين العمالء( أعلى بشكل ال مثيل له من المؤسسات المالية التقليدية.

لى االندماج الناجح للنظام المالي الكالسيكي مع النظام الظاهري ، أحدهما ، البنك االسكندنافي النرويجي توجد بالفعل أمثلة ع

 عبر اإلنترنت. Coinbase، والذي جمع بين الحسابات الحالية لعمالئه ومحافظ العملة المشفرة لصاحب 

 

التنبؤ بها وآمنة. إن السوق ضخم وإمكانيات نموه  حاليا ، هناك بالفعل طلب كبير في العالم على استثمارات واضحة ويمكن

 عاًما. 25أيًضا ، حيث أنه في مرحلة تطوره ، يكون في نفس مرحلة سوق أنظمة الدفع والبطاقات البالستيكية منذ 

 

Blockchain لحقيقي. في مرحلة من النمو الهائل. إنها تنمو من الناحية التكنولوجية وعلى نطاق واسع ، وتتكيف مع العالم ا

تتحدث أمثلة االستخدام في جميع القطاعات تقريبًا عن مستقبلها الواعد. نظًرا ألن المزيد والمزيد من المستثمرين مهتمون 

سواء في الصناعة أو في الحياة اليومية. سيتم استخدامه أيًضا مع التقنيات  ، فسوف نشهد تأثيًرا كبيًرا blockchainبتقنيات 

 والبيانات الضخمة وما إلى ذلك ، لجعلها أكثر فاعلية وعملية. -الذكاء االصطناعي  األخرى ، بما في ذلك

 
 ، الذين يتحدثون بصوت واحد عن Appleو  Samsungمن قبل الشركات العمالقة مثل  حاجة لحلول التكامل يوجد 

.االختراق المختلف عمليات



 

 
في مناطق مختلفة تماًما ، على سبيل المثال ، في المكونات التي تتبادل فيها الشركات المختلفة التكنولوجيا بشكل متزايد ،  هذا يبدأ حدوث

من المستحيل السيطرة على تكلفة التطوير وحدها أو الحفاظ على سرعة التطوير. يجبر السوق الشركات على التعاون ، وهذا أمر جيد 
 تخدمون على منتجات مختلفة للغاية ، ولكن مع قاسم مشترك.للغاية ، حيث يحصل المس

 
تجعلها واحدة من أكثر منصات بلوكشين المتقدمة  BILLCRYPTفي هذه الحالة ، فإن مبادئ التشغيل المنصوص عليها في نظام تكامل 

 حاليًا.
 .Googleأو  Facebook بهذا مشروع فريد من نوعه ، ويمكن مقارنته من حيث الحجم ، وإمكانية تشغيله 

 

 
 
 
 
 

 الجزء الفني

 
BILLCRYPT pl  عبارة عن منصة مفتوحة المصدر متعددة الوظائف تتيح إنشاء مكاتبBlockchain. 

 يكون شفافًا لجميع المشاركين. و في المشروع بإنشاء نظام يمكن التحقق منه blockchainيسمح استخدام تقنية 

 تطبيق الهاتف المحمول المرتبط.بتحتوي المنصة على واجهة سهلة االستخدام يتم تنفيذها على شكل منظم منطقي ومفهوم و

وخدمات  Ethereum blockchainفي ( ، والعقود الذكية DAppتعمل المنصة على دمج وتشغيل نظام التطبيقات الالمركزية )

، مصمم خصيًصا ألغراض محددة ، ويقوم بتنفيذ إجراءات  blockchain ال مركزي علىغير تطبيق  مع رىالتفاعل األخ

 .blockchainمبرمجة على 



 

والمستخدمين لديهم واجهة مستخدم تم إنشاؤها  BRوهو يتألف من رموز الواجهة األمامية والخلفية. في أماكن االتصال بمالكي 

مباشرة ، وال يلزم  BRالتفاعل بين المستخدمين ومالكي  DAppsداء وظائف معينة. توفر ا الذي يشير إلى رمزالبواسطة 

 بالكامل. مفتوحة المصدرالنها  وجود خادم مركزي

بواسطة عدة مستخدمين في أي وقت. جميع الوظائف ستكون متاحة من خالل  DAppsيمكن الوصول إلى وظائف مستخدم 

 متصفحات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول سهلة االستخدام.

 

من أجل التشغيل  او ايض ، التي تم إنشاؤها من قبل مطوري النظام األساسي ، من خالل الخدمات الفنية ، DAppsيتم دعم 

 اآللي الفعال المستمر للعمليات.

التغييرات وتراعي  DAppعلى خوارزميات ترميز العقود الذكية المتعلقة بوظائفها. تتتبع تطبيقات  DAppsتعمل تطبيقات 

 السمعة وتحافظ على حالة مكتب االتصاالت الراديوية التي تم إنشاؤها داخل المنصة.

 

هي مبرمجة دون أي إمكانية للرقابة أو  جيدا وتطبيقات التي تعمل تماًما الة خصيًصا بلغة خوارزميات تتم كتابة العقود الذكي

 تدخل الطرف الثالث أو االحتيال أو التوقف.

يسمح لك رمز الكمبيوتر للعقود الذكية بتطبيق القواعد واللوائح بين الطرفين اللذين سيتفاعالن إلجراء صفقة. توفر العقود 

 التنفيذ التلقائي لعقد قانوني.الذكية 

لمهام ولضمان لأي عدد من المرات. العقد الذكي هو اتفاقية قانونية تتم كتابتها برمز الكمبيوتر  في يمكن تنفيذ اتفاق مكتوب

 الحقيقي. شفافية إجراءات النظام. على سبيل المثال ، يمكن استخدام العقود الذكية لشراء أو بيع ، أو إلثبات ملكية أصول العالم

 

ضافية اإلذكية العقود الالمتكاملة ، مما يضمن تشغيل جميع وظائف المنصة و DAppsيوفر النظام للمستخدمين مجموعة من 

واجهة برمجة تطبيقات جذابة  DAppمن  SDKعلى المنصة من أجل توسيع القدرات الفردية. تجعل أو إشراك متخصصين 

 للتطبيقات الالمركزية. ميلالستخدام في السوق المتنا

 

يتمتع جميع المشاركين )األفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية( بحقوق متساوية ويستخدمون نفس البروتوكوالت عند 

 االتصال.

 

، وهو متوافق مع أي تطبيق يتوافق مع  JSON-pure API (Web API)يمكن االتصال بالمنصة باستخدام بروتوكوالت 

يدعم إلكترونيًا  XML( ، وهو بروتوكول FpMLأو لغة ترميز المنتجات المالية ) ISO20022معيار المراسلة ، مثل 

تقوم وحدة الدفع في النظام بتحويل الرموز  و في األعمال اإللكترونية FpMLالعمليات التجارية في مجال التمويل. يستخدم 

تحويل عملية استبدال الرموز بالدوالر والدوالر للرموز  للمنصةدوالر األمريكي للعمليات المقابلة والعكس. سيتيح هذا إلى ال

سيتمكن المستخدمون من تحويل العمالت الورقية إلى الرموز والعودة من خالل  .، وسيتوافق سعر الصرف مع البورصة

 .مشغلي خدمات الدفع المعنيين

 

 
 Blockchainاستخدام 

 
 .Ethereumعلى سلسلة المفاتيح  BILLCRYPTفي البداية ، تعتمد منصة 

 د بين جميع المجموعات الرئيسية ، مما يجعلها أكثر مركزية.وحاليًا أكبر عدد من العق Ethereumتمتلك 
 
 

 
 blockchainالمالمح الرئيسية ل 



 

 
 .ر جميع المعلومات التي تدخليتم تشفي• 
 ضاف إلى سلسلة كتلةيكتلة الهاش ضمان لقابلية • 
وعدم تقوم التوقيعات والمفاتيح الرقمية )الخاصة والعامة( بحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به ، وضمان األمن داخل النظام ، • 

 إمكانية الوصول
 

 باستخدام توقيع رقمي.ومحمية بواسطة تشفير قوي  blockchainوبالتالي ، يتم تخزين البيانات في 
 بأي وسيلة. اعملية كتابة البيانات عملية لمرة واحدة. ال يمكن تغييره

 
 يتم تشكيل جميع المعلومات كهيكل بيانات وتخزين أنواعها المختلفة:

 إدارة الهوية •
 مستندات •
 نشاطات االدارة •

 العمليات التجارية   • 
 معالجة المعامالت   • 
 الخ   • 



 

 عمل السالمة

 
يمكن أن تكون متطابقة. هذا يعني أن  و ال ينتلها قيمة تجزئة تعمل كمعرف فريد. ال توجد اثن blockchainكل كتلة في 

بيانات الكتلة ال يمكن تغييرها ، ألن قيمة دالة التجزئة ستتغير. باإلضافة إلى ذلك ، فإن جميع المعلومات المخزنة في 

الكتلة محمية أيًضا بالتشفير. يمكن فتح البيانات فقط ألولئك الذين أنشأوها أوالً. مطلوب مفتاح خاص للوصول إلى 

 انات.البي

 

يتم توقيع المعامالت التي يتم تخزينها في كتلة رقمياً ، وبالتالي ، بمجرد حفظها ، ال يمكن تغييرها ، مما يعطي الكتلة 

 النزاهة والشفافية الالزمة إذا لزم األمر.

 

 بنية المنصة
 

 لها القيام بأي نشاط في المشروعتتكون المنصة من وحدات متكاملة يمكنك من خال •

 فة بشكل مستقل لتناسب احتياجاتهمإمكانية الجمع بين الوحدات المختل BRتتيح المنصة ألصحاب  -ل من القدرة على التكيف مستوى عا •

 المتطابقة وتنقسم إلى مجموعات: DAppsيتم تجميع الوحدات من مجموعات خاصة من  •

 

 بنية تحتية •

 ةوظيفي •

 دفع •

 ةمتخصص •

 الخدمات  •



 

( وترافقها. عدد المستخدمين المشاركين في وقت واحد غير CD( والتسليم المستمر )CI، يتم تنفيذ عمليات الدمج المستمر ) DAppsبمساعدة 

 محدود.

 

 تعاون
 

 .التعاونينعتزم توفير الوصول إلى ممثلي مجتمع المطورين حتى يتمكنوا من إنشاء تقنيات إضافية خاصة بهم على المستوى 

 

ك المطورون في إنشاء شفرة مفتوحة المصدر من شأنها أن تتيح تبادل المعلومات والعمالت المشفرة بين المنصات األخرى شارتي

 وسالسل الحظر.

 

، يتم تطوير مناهج جديدة استناًدا إلى التطورات التي  blockchainلحل مشاكل دمج مختلف المجموعات الرئيسية وتحسين تقنيات 

ال سيما المقايضات )غير القابلة للتجزئة( ، والتي تم تنفيذها بالفعل في بعض العناصر الرئيسية التي تدعم تقنية  تم تنفيذها بنجاح ،

. يسمح ذلك للشبكة بالعمل كما كان من قبل وفي نفس الوقت يضع مزيًدا من المعلومات في الوحدة SegWitشهادة منفصلة 

 املة. نتيجة لذلك ، يتم زيادة السالمة وضمان سرعات أعلى.الرئيسية ، ويزيل أيًضا تباين معرف نفس المع

 

يتم تحقيق ذلك عن طريق تغيير بنية تخزين البيانات في الكتلة وآلية التحقق من المعاملة لعقد الشبكة كاملة. تبرز السيناريوهات 

 والتوقيعات في هيكل شهادة منفصل.

 

 (EEAمتعددة المنصات ، بما في ذلك اتحاد تحالف الشركات ) تعمل العديد من مجموعات العمل على تقنيات التوافق

 ، حيث ينقل المعلومات الحالية بين المجموعات الرئيسية.بمثابة مكرر BILLCRYPT plسيكون جزء التكامل من منصة 

 

، التي لديها وحدة نقدية خاصة بها ، والتي  blockchainمن الناحية الفنية بالعمليات على أساس  BILLCRYPTتقوم خدمة 

تستخدم لدفع رسوم المعامالت من أجل بساطة ووضوح العمليات الحسابية ، سيتم فرض رسوم على مستخدمي مختلف المكافآت من 

 .BILCالرموز  -في وحدة نقدية واحدة  blockchainنظام 

 

، مما سيسمح  SWIFTفي النظام األساسي مع  Microsoft Dynamicsبالنسبة للمدفوعات الدولية المباشرة ، تم دمج نظام 

 بنقل األموال مباشرة إلى حسابات المشاركين.



 

  وصف الرمز والنموذج المالي
BILLCRYPT  ، اسم  منصةرمزBILC 

 .Ethereumالصادر على منصة  ERC20األصول الرقمية القيمة محمية بواسطة رموز العقد الذكية لمعيار ان 

 .BILC 152 000 000 هو المحدودالكم مرة واحدة و

 .BILC 0.00000001يمكن تقسيم الرمز المميز إلى 

 

إدخال جوالت محدودة في السوق ، واسترداد الرموز من األرباح ، والعقد الذكي لديه وظيفة حرق الرموز من قبل المؤسسين  -النموذج المالي 
 ة القيمة السوقية.من أجل حماي

 

 إذا لزم األمر ، يمكن نقله إلى منصات أخرى في المستقبل مع الحفاظ على العدد اإلجمالي للرموز على جميع المنصات.

 

 المدى الطويل على عضوية مميزة على المنصة. ا. يحصل حاملوBILLCRYPT plعضوية غير محدودة على  BILCيوفر رمز 

 

هو وسيلة حديثة ومبتكرة وعالية التقنية ومربحة للغاية لالستثمار. إنه مكون رئيسي في النظام يوفر تسوية  BILLCRYPTالرمز التطوري 
 داخلية متبادلة.

 

ى أجل غير مسمى ، حتى في حالة حدوث إل و توضع Ethereum blockchainفي سلسلة  BILLCRYPTيتم تخزين األصول الرقمية 
 للعديد من المتواجدين حول العالم. blockchainكارثة عالمية النطاق ، إلى أن تعمل عقدة واحدة على األقل من شبكة 

واحد يمكنه إدارته  جميع العقد متساوية ومستقلة. يتم االحتفاظ البيانات الالمركزية وتوزيعها في جميع أنحاء الشبكة. ال يوجد لدى النظام مالك
          بشكل مستقل. ال يمكن أن تحدث أي تغييرات في النظام إال إذا قبلت معظم العقد هذه التغييرات وأكدتها.

 

 على محافظ باردة في غياب اإلنترنت. BILLCRYPTيمكن أيًضا تخزين األصول الرقمية لـ 

 

BILС التي توفر الوصول إلى وظائف المشروع ، ونوع من التذاكر لدخول ما قبل البيع هي أحد األصول الرقمية ذات القيمة التخزينية ، و
 ورموز المشاريع األخرى. ViPالمغلق ، والعملة الرقمية الداخلية ، والتي يمكنك شراء األصول الرقمية الجديدة في شكل 

  

 يزيد من رفاهيتهم.والمستخدمين و ه ، يمنح امتيازات كبيرة ألصحابهكل رمز من هذا القبيل ، بدور

 

فرصة إضافية الستئجار الرموز  المنصات، وكذلك تداولها بحرية واستبدالها وتأجيرها. توفر العديد من  المنصاتفي  BILCيمكن وضع 
 .المنصاتواستئجاره في العديد من  BILLCRYPTبشروط مرنة. وبالتالي ، سيتم تداول الرمز المميز 

 

 كعملة منصة داخلية لتطوير فعال. BILCعلى المنصة ، األمر الذي سيتطلب رموز  BRsبمرور الوقت ، سيتم إنشاء المزيد والمزيد من 

 

 ل: BILS ستكون هناك حاجة ل

 الدفع مقابل السلع والخدمات• 

 لالستثمار داخل النظام األساسي ViPعمليات االستحواذ • 

 يقيجذب األموال من مجتمع التشفير لالستثمارات في مجموعة واسعة من مشاريع تكنولوجيا المعلومات إلى القطاع الحق• 

 المدفوعات للمستخدمين كأرباح• 



 

 ةمجانال الصفقات الرسوم للخدمات اإلضافية للمنصة باإلضافة إلىدفع الحد األدنى من • 
 

 مزيد من النمو والتطوير.وجود تم تصميم اقتصاد المشروع لضمان األمن المالي ، ومرونة النظام في أي وقت ، واالستقرار ، وإمكانية 

 
 التدفقات المالية وإيرادات المنصة:

 
 من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم زين واالستخدام في المستقبلللتخ BILLCRYPT. يقوم المستخدمون بشراء 1

 

، مع توفير االمتيازات وأسعار  BILLCRYPTوتنفذ على المنصة الرموز المميزة لمشاريعها )الشركات( لمستخدمي النظام األساسي لـ  BRs. تصدر 2

، مما  BILLCRYPTفيات ، ولكن بدون امتيازات. وبالتالي ، يتم تشكيل الطلب على الو عمالت مشفرة أخرى وعمالت الخصم والمكافآت وشروط أفضل أ

مبلغ الالزم حتى اللحظة مقدًما واالحتفاظ بال BILLCRYPTيؤثر على سعر الصرف والشراء. للحصول على االمتيازات ، يمكن للمستثمر شراء أي مبلغ من 

 المناسبة

  

جديدة ون المستثمرون قادرين على الحصول على رموز المشاريع فحسب ، بل وأيًضا تطوير أعمال حقيقية بحد ذاتها ، على سبيل المثال ، فتح فروع . لن يك3

 BILСافية لـ في العالم الحقيقي كشريك. يمكن أن يسمى هذا المرحلة المتقدمة التالية لتطوير االمتياز. سيؤدي ذلك أيًضا إلى إنشاء تدفقات مالية إض

 

)تعليمات ومهام تقنية ، وإنشاء جهات اتصال ذكية ، وجمع Blockchain. يمكن لمستخدمي النظام أن يقوموا بعمل معين بناًء على تعليمات مكاتب 4

 BILCالمعلومات ، واإلعالنات ، والمشاركة في البرامج الترويجية وبرامج المكافآت ، وما إلى ذلك(. وتدفع هذه األعمال في 

 

 قي، وهو انعكاس تصنيف مشتق من كائن حقي Virtual image Part - ViPللحصول على جزء من صورة افتراضية ،  BILLCRYPT. استخدام 5

 

يمكن لحاملي الرموز المميزة استئجارها للمستخدمين اآلخرين مقابل رسوم. يمكن للمستخدمين استخدام الرموز المستأجرة  BILLCRYPT. إيجار 6

BILLCRYPT  تقديرهم ، ودفع اإليجار لحامليهاحسب 

 

 فية لنظام التكاملئف وخدمات إضالالستضافة ، وظا BR. أنشطة التشغيل. النظام األساسي يحقق ربًحا في شكل عموالت. من مالكي 7

 

ر األموال من الصندوق . أنشطة منصة االستثمار. تقوم المنصة ، بناًء على تحليل الصور االفتراضية للشركات ، تلقائيًا باتخاذ قرارات استثمارية بشأن استثما8

 رقمية لمكتب االتصاالت الراديويةاالحتياطي في األصول ال

 

 لها ةلتابعتب االتصاالت ااعليها من خالل تبادل المقايضة من المشاريع األخرى ومك . عائدات بيع الرموز التي تم الحصول9

 

 . إيصاالت من اإلعالن على المنصة10

 

 
. نتيجة لذلك ، سيتم إنشاء طلب BILC٪ من صافي ربح المنصة لتشكيل صندوق إعادة الشراء  80كل شهر ، سيتم استخدام 

، والتي ستؤدي ، وفقًا لقوانين السوق ،  BILCعلى رموز  اتإضافي. ستؤدي زيادة األرباح بهذه الطريقة دائًما إلى خلق طلب

لفترة أطول من الوقت سوف يتمكنون  BILCن المستثمرين الذين يقومون بحفظ رموز إلى زيادة قيمتها. اإلشارة أيًضا إلى أ

 في النهاية من بيعها بأسعار أعلى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILLCRYPT التفرد والشخصية الجماعيةب تمتاز 
 

العالقات االستثمارية هذه العوامل سوف تخلق نموذج ابتكار مستقل مع عالقاتها االقتصادية الداخلية. سوف يحفزون تطوير 

 إلى مستوى جديد. BRرفع دخل أصحاب  و ون دفعة جديدة لالستثمار الجماعيويعط

 

والعقود الذكية إمكانيات غير محدودة تقريبًا إلنشاء تنسيقات تمويل جماعي مختلفة وحقوق  DAppsو  ViPو  BRتوفر 

محتمل أن يؤدي غياب التنظيم المصرفي وعمليات االمتثال ، لألشياء واألصول الرقمية للمشاريع االستثمارية. من ال يةهيكل

تب االتصاالت بجمع األموال اإلى جانب توافر معلومات تمثيلية موثوق بها ، إلى السماح للمبادرين في المشروع مع مك

 االلتزامات ، وكذلك تقليل التكاليف وزيادة الربحية. الكثير منلمشاريعهم وعدم تحميلهم 
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BILLCRYPT ITO )عرض الرمز األولي( 

 
 

، لتمويل إنشاء وتطوير النظام البيئي على مدار السنوات  ITO، من خالل BILCسيتم استخدام األموال التي تم جمعها من بيع 

 الخمس القادمة.

 

 ما قبل البيع

 وصلت االموال المجمعة منالورقة البيضاء ، ه تاريخ كتابة هذبيع اعتباًرا من في المرحلة األولى من مرحلة ما قبل ال

 BILLCRYPT 7 775 981 USDالمستثمرون األوائل إلى 

 

 
 ما قبل البيع عملية مخطط أسعار 

 

 

 

 الهارد كابأو عند الوصول إلى  2019سبتمبر  30يوليو إلى  03بيع الرمز من  
 

 ITO - 1 BILC = 1 USD = 0.005 ETHالسعر 
 

 ETH 50 000دوالر =  10 000 000=  السوفت كاب
 

 ETH 400 000دوالر =  80 000 000=   الهارد كاب
 

 ITOستكون متاحة للبيع على  BILC 66،880،000٪ من اإلصدار = 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توزيع الرمز 

 
 .المنصاتفي  BILCفي أقصر وقت ممكن بعد تداول 

 

 سيزيد من قيمته ، وبالتالي سيجعله أداة ممتازة لالستثمار. BILCاالستخدام المكثف لـ / 

 

 استخدام األموال
 

 
 التنمية - % 25

 التسويق - % 25

15% - صندوق االستقرار  

15%  - التوسع  

 فريق - % 10

 القانونية - % 5

 مصاريف إدارية - 5%
  
 



 

 :و منها مراحل عدة ينقسم تنفيذ المشروع إلى
 تطوير•

 جمع التبرعات•

 إنشاء منصة• 

 تحجيم• 

 الغيرالتكامل مع • 

 

 سيؤثر مبلغ األموال المجمعة على مراحل اإلطالق.

 

، فسيقوم المشروع بتنفيذ حجم العمل وفقًا لمبلغ األموال الذي تم جمعه ، مما سيخلق على أي  السوفت كابأقل من  البيعإذا كانت نتيجة 

 جًحا. لجمع أموال إضافية إلطالق المراحل التالية والمشروع بالكامل ، يمكن عقد جوالت جماعية إضافية.حال منتًجا نا

 

 الجزء القانوني

 
كمنتج رقمي وال يمكن مساواتها باألوراق المالية أو األسهم في  BILLCRYPTمن الناحية القانونية ، يتم تطبيق الرموز المشفرة 

وغيرها من المنتجات  ViPو  BRاألعمال التجارية. في الواقع ، يتم ربط الرمز المميز بوظائف نظام التكامل وقيمة بعض منتجات 

 وفي الوقت نفسه تلبية مصالح المستثمرين.داخل النظام. وبالتالي ، تسمح لك الرموز المميزة بالحفاظ على السيطرة على الشركة ، 

 
 

 رطة الطريقاخ 
 

2016 
للشركات القائمة ،  blockchain فكرة إنشاء منصة متعددة الوظائف

 .والمشاريع االستثمارية والمستثمرين

 
 

 

2017 

مفهوم التقنيات والمهام  وصف 

 .والحلول

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

Q2 2018 
 لنظام االقتصادي والنظام األمنيالمشروع واتطوير 

ن الحاليين في المفاوضات وإبرام االتفاقيات مع شركاء المشروع والمشاركي

 رمجموعة االستثما

 قبل البيع لما التحضير  و  BILLCRYPTذكي لـالعقد ال وضع 

 )نسخة تجريبية(  BILLCRYPT يونيو إطالق 27

 دوالر BILC = 0.5 1المغلقة ، السعر بدء قبول طلبات البيع المسبق 

 
 

Q3 2018 
 فترة اختبار

 لنظام االقتصادي والنظام األمني مواصلة تطوير المشروع وا

دوالر الحد األدنى  BILC = 0.5 1ما قبل البيع المغلق: السعر 

 5000دوالر BILC 10،000لشراء 

 

 
 
 

 

2018 
 االقتصادياستمرار العمل في المشروع والنظام 

 دوالر BILC = 0.6 1 المرحلة األخيرة من سعر البيع المغلق مسبقبدء ا -أكتوبر  18

 ما قبل البيع مفتوح )قبول الطلبات( -نوفمبر  16  6000دوالر BILC 10،000الحد األدنى لشراء 

 دوالر 1BILC = 0.75سعر 

 15000دوالر BILC 20،000الحد األدنى لشراء 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

Q1 2019 
 نمذجة عملية المشروع 

 ؛ ابتكار نموذج اقتصادي ابتكاري  ViP و BR إدخال مصطلحات ومفاهيم
 .المفاوضات مع المستثمرين من المؤسسات

 
 

 
 
 

Q2 2019 
 لراديويةتب االتصاالت ااامتداد مفهوم مك

 نمذجة عمليات النظام 

 األولي ViP عرض IVO مقدمة من مصطلح ومفهوم

)الفرنسية ، اإلسبانية ، الكورية ، األلمانية ، اإليطالية ، اليابانية ،  اتاللغ

 الصينية ، إلخ(

 مز المميزالتسويق والعالقات العامة واإلعالن قبل بدء بيع الر

 مشروع الرئيسية في عالم التشفيراالتصال بشخصيات ال

 .المفاوضات مع المستثمرين من المؤسسات 

 
 
 

Q3 2019 

ITO  03.07.2019 13:15 UTC 

  
   

 قانوني
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2019 
 

والبنية التحتية والتصميم والتخطيط وإدماج تطوير المنصة 

 مع الموارد الخارجية MVP منصة

 BILLCRYPT لرمزبدء التداول 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

Q1 2020 
 

 على المنصة BRs تشغيل اختبار
 ViP اختبار

 زيادة وجود السوق
 
 
 

2020 
 .واالقتصادي للمنصةمجمع األعمال على التطوير التقني 

 ViP و BR فترة االختبار
 
 
 

2020 
 إطالق جميع وظائف النظام األساسي 

 مع الوظائف األساسية  BR إطالق 

  ViP العرض األولي لـ IVO إطالق

 على منصة مشاريع الشراكة  ءبد

 لبيع لمشاريع الشراكةبدء إغالق ما قبل ا
 

Q4 2020 
 بكامل ميزاتها  BR إطالق

 حلول التكامل 

 بدء فتح مشاريع شراكة ما قبل البيع                             

 ICOبدء مشاريع                             

 
 

اكثر و 2021  

 يتوسيع قدرات النظام األساس

 BR & BILLCRYPT التوسع العالمي
 

 



 

 العمل مع المجتمع

 
 الشبكات االجتماعية متجذرة بقوة في حياتنا بحيث أنها الوسيلة الرئيسية لالتصال ونشر المعلومات.

ومع ذلك ، فإن نطاق الشبكات االجتماعية واستخدامها يختلف باختالف العوامل الجغرافية والديموغرافية. فهم هذه 

 االختالفات مهم عند استهداف جمهور محدد.

نعتزم الوصول إلى جمهور عالمي من خالل العمل مع مواقع اللغات اإلقليمية والمجتمعات ذات االهتمام ، ودمجها في مجتمع 

 .Billcryptعالمي واحد من 

 

نحن نسعى جاهدين لجعل مشروعنا معروفًا ألكبر عدد ممكن من المهتمين حول العالم. إلى أوسع مجموعة ممكنة من 

 ًما لمشروعنا.المهتمين وأصبح داع

تحقيقًا لهذه الغاية ، نجري توطيًنا متعدد اللغات للمشروع وننشر المعلومات بنشاط في المناطق اللغوية ذات الصلة في جميع 

 القارات.

 مختلف الخدمات والشبكات االجتماعية والتطبيقات لالتصال والعمل اليومي.الرمز في الجمهور المحتمل يستخدم 

 

 فة في الشبكات االجتماعيةاإلعالنات المستهد

 
 شخص. مليار 4حوالي  2019ى بداية عام يبلغ عدد جمهور الشبكات االجتماعية حت

مليارات شخص. وهذه األرقام تنمو بسرعة ، خاصة بالنسبة للمستخدمين  5عدد مستخدمي الهاتف المحمول هو أكثر من 

 ٪ خالل العام الماضي.40بمعدل نمو يزيد عن  -النشطين للشبكات االجتماعية من األجهزة المحمولة 

حتى لو أخذنا في االعتبار أن بعضها حسابات مزيفة ، "روبوتات" للغش وحسابات ثانية أو ثالثة لشخص واحد ، فإن عدد 

وع المستخدمين الحقيقيين ال يزال مثيًرا لإلعجاب. فيما يتعلق بهيكل حركة المرور على شبكة اإلنترنت ، اعتماًدا على ن

 ٪.56األجهزة ، يتم إنشاء معظم حركة المرور من قبل مستخدمي الجوال 

 

 هذه فرص ممتازة لجذب الجماهير المهتمة ، ألن جميع المنصات توفر العديد من األدوات اإلعالنية لنقل المعلومات الالزمة.

ى أكثر من مليار مستخدم عل Instagramمعظم السوق بفضل أكثر من ملياري مستخدم نشط. يحتوي  Facebookيشغل 

 نشط.

 مليارات مستخدم نشط ، معظم منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 3، بما مجموعه حوالي  Qzoneو  WeChatو  QQتغطي 

 

يكتسب المرسلون المزيد والمزيد من الشعبية ، حيث يتم إنشاء العديد من قنوات المؤلفين بمحتوى مثير لالهتمام ومفيد يجذب 

الصينية ، حيث يبلغ عدد  WeChatتركين المهتمين والنشطين. واحدة من أكثر المواقع شعبية في العالم هي الكثير من المش

 مليون شخص 900جمهورها الكبير 

  

Kakao  مليون شخص. 100الرئيسي للكوريين الجنوبيين ، مع جمهور يزيد على  الشقهي 

 

Telegram ي جميع أنحاء العالم ، حيث يبلغ عدد الحضور أكثر من عبارة عن برنامج مراسلة فورية يستخدم بنشاط ف

 مليون شخص. 200

 

 .ميديم، تويتر ، رديت ،  VK: يوتيوب ، يوجد ايضا 



 

 المادة. و مشاهدةمحتوى متابعة الهذه قنوات ذات صلة لنقل المعلومات إلى المستخدمين الذين يفضلون 

 

 .Billcryptر المجتمع العالمي باألفكار المجسدة في هذه الشبكات االجتماعية هي الطريقة الرئيسية إلخبا

 

 اإلعالن السياقي

 إن اإلعالن عن المحتوى هو وسيلة لجذب مستخدم محتمل وإهتمامه أثناء البحث على اإلنترنت.

قد ال يحدث دائًما على الفور ، لذلك ، لكي يهتم المستخدم  blockchainنحن ندرك جيًدا أن قرار االستثمار في مشروع 

قادة العالم بين محركات  نا نستهدفبخدمتنا بين كل ضجيج المعلومات الذي يصاحب حياتنا يوميًا ولهذه األغراض ، فإن

 .Chinese Baiduو  Bingو  Google -البحث 

 

  ICOقوائم 

 
القادمة من جميع أنحاء العالم:  ICOتخدميها بمعلومات حول مشاريع هي موارد إنترنت متخصصة تزود مس ICOمجمعات 

التواريخ ، والقيمة الرمزية )عمالت المشروع( ، والمراحل ، والمكافآت ، وما إلى ذلك. هناك العديد من القوائم ، العالمية والمحلية 

فة آراء المستخدمين اآلخرين حول هذا ، والتي تساعد على جعل قرار شراء ، ووزن إيجابيات وسلبيات المشروع ، ومعر

 الموضوع.



 

 Blockchain / Cryptocurrency / IT -الوسائط 

 
بالطبع ، نولي اهتماًما خاًصا للمراجعات التفصيلية والشاملة لمشروعنا مع موارد اإلنترنت الكبيرة ، والتي تغطي يوميًا ما 

لمعلومات وتكنولوجيا البلوكتشن والعمالت المشفرة. سيسمح الرأي الموثوق لصحفيي يحدث في العالم من وجهة نظر تقنية ا

، ولكن أيًضا للحصول على تعليقات من األشخاص  Billcryptالبوابات ليس فقط بتكوين رأي بين المستخدمين المحتملين في 

 المشاركين في تحليل المشاريع بشكل احترافي.

 

ت واإلعالنات في الشبكات االجتماعية الشهيرة ، والرسائل الفورية ، واإلعالنات السياقية في وبالتالي ، فإن نشرات المعلوما

والوسائط المتخصصة ستوفر أوسع تغطية للجمهور وتدفقًا هائالً لمستخدمي النظام  ICOمحركات البحث ، ومجمعات 

 األساسي.

 
 

  والمؤتمرات والمعارض المقابالت

، حيث سنكون  blockchain، سنقوم بإعداد قائمة بأهم المؤتمرات والمعارض العالمية المكرسة لتكنولوجيا  ITOبعد 

مستعدين لإلجابة شخصيا على جميع األسئلة. وأيًضا ، تعتبر هذه فرصة رائعة لتقديم أفكارنا الرئيسية إلى فرق تطوير 

DAppًضا لتمكين الفرق من خالل إظهارهم لهم كيف يمكننا . هذه ليست مجرد فرصة للعثور على شركاء ، ولكن أي

 المساعدة في حل مشكالت مشاريعهم بفضل بنيتنا األساسية.



 

Bitcointalk.org  

. لذلك ، لقد bitcointalk.orgهي  blockchainو  cryptocurrencyالمدونة األكثر شعبية بين األشخاص المهتمين بعالم 

، حيث يمكنك طرح سؤالك ومعرفة المزيد حول  cryptocurrencyخططنا لفروع مشاريع رسمية بجميع اللغات الممثلة في  

BILLCRYPT. 

 

 صناديق الالعمل مع 

سيتيح لنا جمع المبلغ المطلوب لتطوير المشروع. نحن نولي  ITOو  PRE-ITOإن جذب أموال المشاريع في مرحلتي 

ليس فقط بفكرة قوية ، ولكن أيًضا بمفهوم مدروس جيًدا ، واستراتيجية  ITOا وثيقًا لهذا التفاعل ، الذي نأتي به إلى اهتمامً 

تطوير ، واقتصاديات مبتكرة للمشروع ، وخطط مالية وتسويقية متطورة ، مما يؤكد بال شك قدرتنا ليس فقط على إنهاء 

 جحة.العمل ، ولكن أيًضا لبناء أعمال عالمية نا

 

 العمالت منصاتالعمل مع 

 
، بحيث يمكن  المنصةبه في  التداولليس فقط داخل النظام ، ولكن أيًضا يتم  BILCنحن ندرك مدى أهمية أن يستفيد 

 للمستخدمين دائًما االستفادة من االستثمار في مشروعنا.

ندرك  الننا المشفرة الكبيرةت العمال منصات، سنتعامل مع وضع الرمز المميز الخاص بنا على  ITOلذلك ، فور انتهاء 

 ، بحيث يمكن للمستخدمين دائًما االستفادة من االستثمار في مشروعنا. التداول اهمية مدى



 

 الفريق

 
وسوق العمالت المشفرة والتطوير المبتكر  blockchain بيتكون فريق المشروع من المتحمسين والمهنيين الذين يثقون 

 لالقتصاد والتقنيات المالية الحديثة.

 

 في تطوير منصات العالمات التجارية العالمية الناجحة. شاركيفريق تطوير المهني ، وب Billcrypt plتعمل منصة 

 

 

 
إنشاء وتطوير مشاريع وخبرة في أنشطة تنظيم وإدارة األعمال ، ات شروع هم رجال أعمال وممّولون ذوالمبدعون للم المؤسسون

 تجارية ناجحة ، ومهارات عملية طويلة األجل في االستثمار في األسواق الكالسيكية والعمالت المشفرة.

 

. يرأس الفريق مستثمر متمرس خطتاليتمتع فريق اإلدارة بمخزون مثير لإلعجاب من الكفاءات المهنية والموارد العقلية لتنفيذ 

 ولديه سنوات عديدة من الخبرة الناجحة ، ورئيس مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص.
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لقد اخترنا قائمة واسعة من المرشحين للمجموعات الفنية والقانونية والمالية والتسويقية وغيرها من المجموعات التي تنتظر بدء 

 العمل.



 

 استنتاج 

يمكن اعتبار هذا اإلصدار غير مكتمل. سيتم إجراء التحسينات واإلضافات. سيتم نشر اإلصدارات المحدثة  ور مشروعنا يطوم تيت

 في الوقت المناسب. billcrypt.ioمشروع العلى موقع 

 
 
 
 

 
 

 
ال يمكن اعتبار أي شيء في هذه الورقة البيضاء نشرة من أي نوع أو عرض أو دعوة لالستثمار ، وليست بأي حال من 

األحوال مرتبطة بعرض لشراء أي أوراق مالية في أي والية قضائية. ال يتم إعداد هذا المستند وفقًا لقوانين أو لوائح أي 

 اختصاص قضائي يهدف إلى حماية المستثمرين وال يخضع للتنظيم.

أن يكون مجرد توصية  نحن ال نضمن الربحية ، فنحن نقيم فقط ونصف إمكانات المشروع ونقدم رأي الخبراء ، والذي يمكن

 ، ولكن ليس ضمانًا. يتخذ المستثمر قراره بشأن المساهمة في هذا المشروع أو ذاك.

 

 billcrypt.io 2019 (C)حقوق الطبع والنشر * 

 

بشرط ذكر المصدر األصلي  و * يسمح باستنساخ وتوزيع أي مواد من هذه الوثيقة لالستخدام غير التجاري وألغراض تعليمية

 ق النشر مذكورة بشكل مناسب.وأن حقو

 
 


