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تمھید
ھذا المستند التقني الخاص بالرمز  Soloxلیس نصیحة استثماریة وانما بھدف تحریر ونشر
اعتبارا من
المعلومات لألشخاص الذین سیشترون ھذاالرمز .ھذه الورقة البیضاء تعتبر صالحه
ً
تاریخ النشر .في المستقبل القریب وعلى خارطة طریق مشروع رمز  Soloxقد تكون ھناك
تحدیثات لذلك سیتم نشر إصدارات جدیدة في ھذا المستند عن طریق إجراء تغییرات ضمن نطاق
ھذا المستند ان اداره ھذا الرمز غیر مسووله عن المعلومات المفقودة أو مشكالت التحدیث التي
قد تنشأ وایضا غیر مسؤولة عن األضرار التي تلحق الي من االطراف بسبب عدم تحدیث اخر
اصدار لھذا المستند كما ان اداره ھذاالرمز غیر مسووله عن قررارات المستخدمین لھذا الرمز
في البیع والشراء واي مخاطر في مداولھ ھذا الرمزsolox
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أول المقدمه
SOLOXرمز المشفره والذي تم تطویره على منصه اثیریوم بناءا على العقد المبرم بین
الطرفین وھو احد األصول تملكه شركه UDSE
كما الیعد ھذا األصل المشفرالرمز  Soloxنقود ورقیه او وسیله للدفع او أوراق المالیه او غیرھا
من وسائل السوق كراس المال

ثانیا المدخل
توثر الرقمنه على شتى مجاالت حیاتنا الیومیه وخصوصا في المجاالت الخدماتیه عبر االنترنت
حیث ان عالمنا اصبح مصغرا من خالل التواصل وربط اواصره من خالل التقنیات والتكنولوجیا
الحدیثه من خالل ماسبق فان اداره ھذا المشروع ترغب في المساھمه لتسھیل صعوبات ومشاكل
في سرعه وتلقي الخدمات من خالل نظام تبادل الخدمه بین الطرفین وسیكون ھذا الرمز طرف
ثالث یضمن سرعه تلقي الخدمه لطرف واحد او طرفین حسب عملیه تبادل الخدمه

ثالثا تعریف عن شركه UDSE
ھي شركه متخصصه في مجال التقنیات والحوسبه والبرمجیات و التجاره االلكترونیه ومقرھا
في تركیا تطمح الشركه لتكون الرائده في العالم في مجاالت األصول المشفره كما تعمل على
تطویر وحل مشاكل للتقنیات الحدیثه وتسھیل وتسریع بعض العملیات المعقد وسالسل
البلوكتشین تاسست سنه  2021لتلبي حاجه المجتمع وتواكب اخر التطورات والتقنیات الحدیثه
مثل العقود الذكیه وغیرھا

رابعا البنیه التحتیه التقنیه
.1

البنیه التحتیه لسلسله بلوكشین
البنیة التحتیه لرمز ، soloxیستخدم معاییر تم إنشاؤه بتقنیه أصول التشفیر التي تم إنشاؤھا
وفق اللمعاییر ، ERC-20من خالل البنیة التحتیة إلیثریوم عبر اإلنترنت كما یمكن تخزین
االصول المشفره بامان في أي محفظة أصول مشفرة غیر متصلة باإلنترنت.

.2

الیثیریوم
سلسلة  Ethereum blockchainھي األكثر استخدا ًما للعقود الذكیة كاساس للبنیة التحتیة.
موزعة على قاعدة عریضة  ،العقد ذكي مع دعم المطور بال منازع بین سالسل الكتل التي
تعد أفضل بكثیر من العدید من المنصات االخرى والتي توفر درجة عالیة من الالمركزیة
إنھا  blockchainمملوكة للمجتمع .واسع االنتشار بفضل دعم المطور واالستخدام الواسع
بكل عنصر من عناصر النظام البیئیي األخذ بعین االعتبار المنتج وبدعم من الخدمات واسع
االنتشار كما وتلبي ھذه التقنیه العدید من االحتیاجات المرنةوكثیر من الحلول خصوصا تقنیه
العقود الذكیه؟

ERC-20 .3
) (Ethereum Request for Commentsمختصرلجمله اما رقم  20فھو الرقم الموافق
علیه وفق معاییر الشبكه ) (Ethereum Improvement Proposalان سبب التوصیه
والقبول على ھذه المعاییر في الشبكه ھي الجل ربط الرموز بمعاییر ثابته بحیث یتم انتاج
رموز صالحه بسھوله وسرعه عالیه وایضا لتقلیل المشاكل باقل مایمكن من خالل معاییر
ERC-20؟
 .4قنوات التفاعل
الجل الوصول الى مزايا رمز SOLOXممكن استخدام منصات التواصل التابعة للرمز
الستقبال المقترحات.

خامسا اقتصاد الرمز
 .1كمية عرص الرمز في السوق
الحد االقصى لتزويد SOLOXهو  100,000,000,000مقتصرا على اجهزة الكومبيوتر.
يتم تضمين العرض بالكامل في االنتاح المتداول لرمز منفرد جديد.
 .2توزیع الكميات
 %61,35من اجمالي المعروص من الرموز المنفردة  61,350,000,0000قطعة مع الجزء
المقابل من اصول العملة المشفرة SOLOXالى الخزانة 13.630.000.000 ,والذي يتوافق
مع  %13.63لتسويق اصول التشفير ,و  %10مقابل  10,000,000,000من اصول التشفير
مخصص للتكنلوجيا .يمثل المستخدمون  %15من اجمالي المعروض من الرمز و سيتم بيع
الجزء الناتج عن طريق البيع الخاص .و سيتم انشاء الرموز المميزة للتسويق و التكنلوجيا مع
الية قفل تمتد على مدى  4سنوات.
 .3شكل و كيفية طرح الرمزفي االسواق
يتم حجز للخزانة تم انشاءها على مدار الخمسة و عشرين عاما القادمة بعدد الرموز المميزة
التي هي  63,500,000,000سيتم اصدار هذه الرموز المميزة كل عام .يتم انشاءه بطريقه
ذكية باعداد متساوية في ابريل مشفرة على العقد.عدد الرموز المميزة المخصصة للتسويق هو
.13.630.000.000هذه الرموز هي الشريحة االخيرة في ديسمبر  .2025سيتم سكها في 48
جزا متساويا سيتم انشاؤها .هذه االلية هي عقد  SOLOXالذكي تم تصميمه كعملية الية .بما
يتناسب مع  %10من الحد االقصى لالمداد فان ال  10,000,000,000رمز الواردة
مخصصة ايضا لتسويق اخر رموزها المميزة في ديسمبر  , 2025سيتم انشاؤها في  48توزيعا
متساوي .رمز  SOLOXعقد ذكي  Ethereumيبدا فيه العمل على شبكته الرئيسية التي
تبلغ  100,000,000,000رمز سيتم انشاؤه في العقد.
 .4خطة الحرق
حرق الرمز هو استرداد جزء من الرمز المميز .عن طريق ارالها الى عنوان غير قابل لاللغاء
حيث يتم تعريف االنسحاب من التداول .بمجرد ازالتها من التداول ,ال يمكن اعادة االصول
المشفرة .اعادة استخدام حظر االصول المشفرة هذه ,خارج التداول بحيث يمكن ازالتها كما
تتوفر عناوين اصول التشفير الخاصة .خاصة بهذه العناوين غير المعروفة مفاتيحها ,اليمكن
الوصول الى االصول الستردادها .حرق الرموز للعقود الذكية هو مساهمة وظيفية .لذلك احرق
العمالت اليمكن اجراؤها اال باستخدام اصول التشفير .كما ان امكانية اجراء معاملة مماثلة.
تقررها شركة  UDSEنتيجة حرق الرمز المميز ,رمز منفرد ان يصب الى  100مليون.

خطة حرق اصل العملة المشفرة  SOLOXعلى هذا النحو:
 -1اإلطالق األولي لمنصة SOLOX Swapping 500M
 -2بعد شهرين من اإلطالق  ،احرق  100رمز لكل مستخدم في SOLOX Swapping
 -3حرق  100رمز مميز لكل معاملة مقايضة على SOLOX Swapping
 -4عندما يصل التوكن إلى  10000حامل  M100توكن
 -5العام الجديد  100 2023مليون توكن

سادسا مجاالت استخدام الرمز
استخدام الحاالت
يمكن لحاملي الرمز االستفادة من مزايا المذكورة ادناه كما ان هذه المزايا تتغير من وقت الى
اخر و تستبدل ادارة هذا الرمز قصارى جهدها الرضاء حاملي هذا الرمز بمزايا متعددة و
متنوعة الحقا فيما يلي اهم مزايا حاملي الرمز SOLOX
• الحصول على افضل الخدمات من خالل العروض المنتشرة من خالل منصات الرمز.
• المشاركة في معارض و موتمرات مجانا
• الحصول على كوبون بونص للمستخدمين االكثر للرمز
• توظيف عمل حر من خالل منصة الرمز
و غيرها من المميزات االخرى التي ستذكر الحقا.

سابعا االستنتاج
بناءا على ماسبق فان الرمز يربط و يسهل تبادل الخدمات الجماعية عبر المنصات االلكترونية
و يوجد سوق عمل في منصات اكثر تخصصا في شتى المجاالت الخدمية كما تسعى ادارة
الرمز لتوسيع مشاريعها الجل خدمة المجتمع و تلبية حاجة السوق من خالل اضافة تقنية جديدة
و مميزه.

