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المعلومات القانونیة

نوصیك بطلب المشورة القانونیة أو المالیة أو الضریبیة أو التقنیة أو غیرھا من االستشارات المھنیة قبل 
القیام بأي من اإلجراءات المذكورة أعاله.

ُ ھذه الوثیقة لیست وثیقة شاملة ملزمة قانونا ، وال تنشئ أي عالقة قانونیة معك ، بما في ذلك ، ال تحتوي ً
على عرض أو دعوة لتقدیمھاعروض. ھذه الوثیقة ھي ألغراض إعالمیة فقط وال تشكل نصیحة أو 

توصیة. 
یتم نشر الوثائق القانونیة المتعلقة بالرمز الممیز "DBX" على موقع الویب الخاص بـالنظام البیئي الرقمي     

("DBX" قسم "التوثیق").

تقوم شبكة التشفیر العالمیة االلكترونیة ("DBX" تركیا ، رقم التسجیل ١١٢٥٦٥) بتنفیذ األعمال المصاحبة 
لتوزیع الرموز الممیزة  "DBX". یتم تحدید جمیع الوثائق القانونیة التي تحكم التفاعل بین المستخدمین 

وخدمة النظام البیئي الرقمي "DBX" من خالل الوثائق عند التسجیل على الموقع http://www.dbx.so ، وال 
یشكل أي جزء من ھذه الوثیقة ضمانات أخرى للتعویض عن خسائر أو الوعود لإلمتثال للقوانین المعمول 
بھا. عند استخدام خدمات النظام البیئي الرقمي "DBX" ورموز "DBX" ، انكم أنتم المسؤولون عن االمتثال 

ألیة قوانین معمول بھا في الوالیة القضائیة لمكان إقامتك.

یرجى مالحظة أن ھناك بعض القیود على استخدام الخدمة ، على المشاركة في توزیع وملكیة رموز  

* / - قبل أن تقرر العمل مع المنصة الرقمیة "DBX" أو أي من أدواتھا ، یرجى قراءة ھذا المستند بعنایة. ھذه الوثیقة لیست عامة .تقدم وتحتوي فقط على مواد مرجعیة 
وإعالمیة. تحمل المسؤولیة الكاملة عن اتخاذ أي قرارات وتنفیذ أي إجراءات باستخدام الرموز الممیزة "DBX" ("الرموز") و / أو فیما یتعلق بأي استخدام لمنظومة 

ُالتشفیر الرقمي ، یعھد إلى "DBX" للمستخدم و / أو ممثلھ.

قد یحتوي ھذا المستند والوثائق ذات الصلة على فقرات قانونیة وإخالء المسؤولیة وإقرارات بالظروف 
وشروط التحكیم وحدود المسؤولیة التي قد تؤثر على الحقوق القانونیة. قبل الدخول في أي عالقة قانونیة 

مع شبكة العالمیة "DBX" ، نحن نوصیك بطلب المشورة المھنیة *.

ُیقصد بمصطلح "شخص محظور" ألغراض ھذا المستند  قانوني فرد یحمل الجنسیة ومكان المیالد ومكان 
اإلقامة والموقع في الوالیات المتحدة و كندا ، وكذلك الدول الخاضعة لقیود عقوبات مجلس األمن التابع 

لألمم المتحدة.

"DBX" ، إذا كنت أنت أو ممثلك مباشرة أو بشكل غیر مباشر تحت سیطرة أو سیطرة شخص معترف بھ 

كشخص محظور / أو تحت أي عقوبات.

ًرمز "DBX" لیس استثمارا أو عملة أو سلعة أو مقایضة عملة أو ورقة مالیة أو أداة مالیة ورقیة أخرى.
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ولكن كیفیة الجمع بین نظام عمل منظم وتبادل بیانات الدفع مع مفھوم الالمركزیة الكاملة الذي یعني 
التنظیم الذاتي للعمل؟ تعتمد إجابة على السؤال بشكل مباشر على كیفیة ومكان استخدام قاعدة بیانات 

موزعة كنظام إحداثیات عمل.و نظم تطبیقھ المحتملة وإمكانیات االندماج في نظام تقلیدي و نظام التسویة 
یعتمد على ھذا. نشھد تصادم اثنین على ما یبدو بشكل متبادل و أدوات حصریة. وان كالسیكیات التسویة 
المصرفیة یعارضھا وحش المركزیة في شكل قاعدة بیانات موزعة. النظام أو عدم تزامن - أیھما یفوز؟ 

ھل ھناك نقاط ممكن بھا االتصال؟

ًحالیا ، یتم استخدام قاعدة البیانات موزعة في المعامالت بین المشاركین بعقود ذكیة ، والتي توفر ضمانات 
ألمن تنفیذھا ، حیث إنھ من المستحیل لبیانات بدیلة ومزیفة ، بما في ذلك بیانات المشاركین. ومع ذلك ، 

على عكس االبتكار الثوري ، لدینا نظام قیم تقلیدي كنموذج عمل. و دول تنظم نظام المدفوعات باستخدام 
البطاقة المصرفیة والھاتف ، مع ضرورة القیام بإجراءات تحدید الھویة ومراقبة المشاركین في التسویة. 

سؤال معقول: ھل من الممكن الجمع ، نتیجة لذلك ، عند تقاطع التقنیات والمنتجات والخدمات التي یمكنھا 
تغییر العالم المألوف ؟ الجواب على ھذا السؤال یعتمد بشكل مباشر على القدرة على الجمع بین السرعة 
وقوة الحوسبة لكلتا التقنیتین. ال یمكننا حتى تخیل حتى اآلن ما ھي القوة الحاسوبیة التي ستكون متاحة 
للبشریة في١٠-٢٠  سنة المقبلة. یوفر لنا الذكاء االصطناعي إمكانیات ال حصر لھا بالفعل في الوقت 

الحالي. في إطار ھذه الوثیقة ، سنخبر األطراف المعنیة عن خدمتین فریدتین ، األولى التي یتم تنفیذھا في 
ًإطار الممارسة التقلیدیة؛ والثاني ظھر  مؤخرا نسبیا ، وھو مرتبط باستخدام المالیة الرقمیة األصول (بما  ً

ًفي ذلك العمالت المشفرة) ، والتي أصبحت بدیال أكثر شیوعا لـ العمالت الورقیة واألوراق المالیة ً
الكالسیكیة.

یمكن أن یكون الجمع بین خدمات الدفع التقلیدیة وتكنولوجیا قاعدة بیانات موزعة.دون المبالغة والمقارنة 
مع االنفجار العظیم ، ونتیجة لذلك ، وفقا ألحد نظریات نشأة الكون. واآلن نشھد ظھور تنسیق جدید لنظام!ً

كلمات افتتاحیة

!"DBX" یرحب بكم النظام البیئي الرقمي
ًنقدم انتباھكم إلى مفھوم سیخلق فرصا غیر محدودة للتنمیة و دخل لجمیع األطراف المھتمة.

و ستسلط ھذه الوثیقة الضوء على مجموعة *”DBX“ من الشركات التي تمثل النظام البیئي الرقمي           
”DBX"، والتي ستتم مناقشة خدماتھا وابتكاراتھا في ھذا المستند ، باإلضافة إلى تقدیم المنتجات والخدمات 

التي تمكننا من إنشائھا عند تقاطع ھاتان التقنیتان المطلوبتان.

ً* - یوحد النظام البیئي الرقمي ”DBX“ حالیا الشركات المالیة ذات االختصاصات القضائیة في تركیا وبنما وكونغ كونغ وروسیا  ّ
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 إن التقلبات العالیة ألصول العملة المشفرة ومخاطر التعرض الحكومة تخلق حالة من عدم االستقرار في 
السوق وھي عامل تحذیر للعدید من المشاركین المحتملین في ھذا السوق.  ومع ذلك ، فإن اھتمام عدد 

متزاید من المستثمرین في سوق العمالت المشفرة یتزاید كل یوم ، والبنیة التحتیة الالزمة لعملھا الفعال 
لیس لدیھا الوقت للتطور بالسرعة المطلوبة  تفقد الخدمات التي تحل مھام المستخدم الفردي جاذبیتھا بسبب 

تركیزھا الضیق.  من أجل إجراء عملیة نموذجیة ، (شراء عملة مشفرة أو تبادل العمالت الورقیة مقابل 
العمالت المشفرة) والحصول على النتیجة النھائیة (البضائع في متناول الید أو النقود الورقیة النقدیة) ، 

ًیحتاج العمیل إلى استخدام خدمات العدید من الشركات ، كل منھا سوف تتطلب وقتا إضافیا إلتمام المعاملة ً
، باإلضافة إلى رسوم كبیرة ، مما یزید من التكالیف.  عند تقاطع االقتصادات الكالسیكیة والعمالت 

المشفرة ، أصبحت مشكلة تطویر حل العملة المشفرة ملحا أكثر من أي وقت مضى.

ًمن الواضح تماما أن العملیات الحالیة المرتبطة بتقنیات سلسلة التطویر وسوق األصول المالیة الرقمیة 
(بما في ذلك العمالت المشفرة) تواجھ معارضة من المنظمین ورغبتھم في ترك العملة الوطنیة باعتبارھا 

ًالعطاء القانوني الوحید.  لكن سوق العمالت المشفرة ینمو بشكل كبیر ویظھر نموه حالیا وتیرة مماثلة 
لإلنترنت.  ویترتب على ذلك أنھ ال یسع المرء إال أن یحسب حسابھ مع األداة الجدیدة للسوق ، ویجب أن 

یكون أساسھ.  في المرحلة األولى من مثل ھذا التأریض للعدید من العمالت المشفرة ، یجب دمجھا في 
خدمات الدفع التقلیدیة لشراء وبیع العمالت المشفرة في البورصات ، مع إمكانیة السحب إلى النقود 

الورقیة.  الخطوة التالیة یجب أن تكون مدفوعة من قبل السوق.  إذا أثبتت العمالت المشفرة في السنوات 
العشر إلى الخمس عشرة القادمة أنھا وسیلة فعالة وموثوقة للمدفوعات والتسویات ، فستكون ھذه إشارة 

للمشاركین في السوق الستخدامھا كأحد وسائل الدفع الرئیسیة.  وھذا سیضمن حجم الحسابات.  في 
الطریق إلى ھذا الحدث ، نحن على استعداد التخاذ الخطوة األولى من خالل ربط المحفظة اإللكترونیة 

الموجودة في النظام البیئي الرقمي  "DBX" بمختلف األدوات المالیة: حسابات  ، IBAN وبطاقات الدفع 
المصرفیة ، وما إلى ذلك ، وبالتالي توفیر فرصة للعمالء  تسدید المدفوعات إلى العملة الورقیة الوطنیة 
من محافظ النقود اإللكترونیة ، ومن بین أمور أخرى ، تخزین الرموز الممیزة للعمالت المشفرة.  إنھا 

عملیة خاضعة للرقابة ومنظمة وشفافة لتحویل األصول المالیة الرقمیة إلى العملة الوطنیة لبلد ما.  ھناك 
العدید من الخیارات لتنفیذ الخدمة التي یطلبھا العمالء.  ینتظر العالم كلھ بطاقات تشفیر عالمیة مدمجة في 

نظام الدفع ، باإلضافة إلى تنفیذ إمكانیة الدفع برموز  QRمن محافظ البورصة في المتاجر والمقاھي 
والمتاجر عبر اإلنترنت وما إلى ذلك.  بمعرفة متطلبات السوق ، نعمل على التنفیذ العملي لھذه 

االحتیاجات.  بعد االنتھاء من واختبار وإطالق حساب تجاري ومحفظة إلكترونیة وخدمات أخرى للنظام 
البیئي الرقمي  "DBX" ، والتي تعتبر من المنتجات األساسیة ، من المخطط زیادة تغلغلھا في القطاع الحقیقي 

لالقتصاد.  ومعا مشاكل سوق العمالت المشفرة یبحث النظام البیئي الرقمي "DBX" عن طرق جدیدة 
الستثمار األموال ، مما یوفر لجمیع األطراف المھتمة فرصة إدارة مدخراتھم من أجل تولید الدخل في 

الجزء الواعد من أصول العملة المشفرة ، مع ضمان مخاطر معقولة.  ان العمالت المشفرة (أو األصول 
ًالمالیة الرقمیة) ھي عمالت رقمیة آمنة وغیر مركزیة تماما یتم التحكم في إنشائھا عن طریق التشفیر.  ال 

یتم إصدار العملة المشفرة في البنوك المركزیة ، وال تعتمد قیمتھا بأي شكل من األشكال على سیاسات 
البنوك.  على عكس العمالت التقلیدیة ، حیث یمكن إصدار كتل مالیة جدیدة لزیادة إجمالي المعروض 
النقدي ، تعتمد أسعار العمالت المشفرة فقط على العرض والطلب.  أصبحت عملة بیتكوین، التي تم 

ًإنشاؤھا في عام ٢٠٠٩، أول عملة مشفرة، یوجد حالیا أكثر من ٨٠٠٠عملة مشفرة بدیلة تسمى ألتاكوین، 
مثل عملة اثیرم وریبل وعملة التاكوین.

 مقدمة
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القیمة السوقیة اإلجمالیة لسوق العمالت المشفرة في عام ٢٠٢٠ 

ًبلغ إجمالي القیمة السوقیة للعمالت المشفرة أكثر من ٧٤٠ملیار دوالر اعتبارا من نھایة عام ٢٠٢٠(في 
بدایة ٢٠٢٠- حوالي ١٨٠ ملیار دوالر) ، وحققت االستثمارات في العمالت والتقنیات المشفرة أكبر ربح 

في عام ٢٠٢٠بنسبة  ٪٧٠٠من ربح العام . قامت حصة البیتكوین في سوق العمالت المشفرة بتحدیث الحد 
األقصى السنوي لھا.

مارس مایومارس تموز شھر سبتمبر شھر نوفمبر
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 لنظام البیئي رقمي "DBX" مسجل تحت الوالیة القضائیة التركیة مع ھیاكل صدیقة وتابعة في ھونغ كونغ 
ًوبنما اعتبارا من فبرایر ٢٠٢١.في عام ٢٠٢١ ، من المخطط تسجیل وإطالق العدید من الشركات المالیة 
ًفي الوالیة القضائیة األوروبیة مع الترخیص  من الھیئات ذات الصلة.  حالیا ، یعمل النظام البیئي الرقمي  

 "DBX"_بنشاط على تطویر وجذب مجموعة من الشركاء المحترفین في شكل مشاریع  ICO ، والشركات 

المالیة والبنوك ، وأنظمة الدفع ، والمتاجر عبر اإلنترنت ، باإلضافة إلى مؤسسات التسوق والخدمات 
(المحالت التجاریة والمقاھي ،  نوادي اللیاقة البدنیة وخدمة المؤسسات وما إلى ذلك).  لقد نما سوق 

العمالت المشفرة بالفعل إلى ھذا الحجم بحیث ال یمكن حل مشكالتھ إال بطریقة شاملة ومركزیة ، من 
خالل منصات معتمدة تتوافق مع جمیع معاییر األمان الدولیة وتعمل ضمن اإلطار القانوني.  یمكن تتبع 
خط تطویر "DBX" إلى ان تصبح عملة االولى و االفضل من عملة بتكوین ، والذي یتم من خاللھ إنشاء 

األصول المشفرة للنظام البیئي "DBX" كنتیجة للعدید من عملیات االنقسامات ناجحة.
ان كل اھداف لـ "DBX" بمثابة تحسین لبعض میزات العملة األساسیة السابقة التي كانت عبارة عن مفترق.  

ًھذه ھي الطریقة التي تبلورت بھا فكرة "DBX" تدریجیا مع الیة حلولھا ، التي جعلت من الممكن القضاء 
على عیوب ومضایقات أسالف العمالت المشفرة وإضافة مزایا فعلیة.  وھكذا حصل فریق "DBX" على 

“DBX” الحل: نظام البیئي الرقمي

مقارنة القیمة السوقیة للعمالت المشفرة الرائدة في عام ٢٠٢٠. 

في الوقت الحالي ، تتمثل المھمة الرئیسیة للنظام البیئي الرقمي "DBX" في التطویر التكنولوجي ، والحفاظ 
ٍعلى مستوى عال من أمن المعلومات والعمل المریح لمستخدمي الموارد. و االتجاه األكثر أھمیة ھو 
ًتطویر وتنفیذ األدوات التي یطلبھا السوق ، والتي ستجذب مشاركین جدد إلى المنصة وتضمن نموا 

ًًتدریجیا ومستداما لكل من رسملة المنصة نفسھا وأداتھا المالیة ، الرمز الممیز "DBX".استناًدا إلى التوقعات 
واالتجاھات الحالیة التي نالحظھا في السوق ، عند حساب خطط العمل لتطویر النظام البیئي الرقمي  

ً "DBX" ، نقترح نموا من ٪ ٤٠(مع توقع متشائم) إلى %١٠٠(مع توقعات متفائلة  ) في السنة.

مارس مایومارس تموز شھر سبتمبر شھر نوفمبر



8

 "DBX" المزایا والمیزات التكنولوجیة للنظام البیئي الرقمي

ATM خدمة التشفیر - 

ان الكیانات قانونیة تقع في بنما وھونغ كونغ ، وكیانات قانونیة لھا صالحیات قضائیة في االتحاد 
األوروبي واإلمارات العربیة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة ، تستعد للتسجیل.  من المقرر أن تفتح 

ھیاكل منصة "DBX" الرقمیة في ٢٠٢٥-٢٠٢١ وتتفاعل مع العمالء في١٨عاصمة للصرافة: لندن ، 
فرانكفورت ، طوكیو ، دبي ، شنغھاي ، زیورخ ، ساو باولو ، سیدني ، ولینغتون ، ھونغ كونغ ، 

سنغافورة ،  تورونتو ، نیویورك ، شیكاغو ، موسكو ، جوھاننسبرغ ، مومباي ، الریاض. سیؤدي ھذا 
إلى زیادة االھتمام والطلب على الرموز الممیزة "DBX" من الالعبین المؤسسیین في عالم المال.

تمكن من الجمع بین أفضل خصائص العمالت المشفرة المختلفة ، والتي في نفس الوقت تستمر في التحسن 
بسبب التطور المستمر في بیئة "DBX" ."DBX“ ھو أصل مالي رقمي عبارة عن نظام قاعدة بیانات موزعة 
المركزیة (blockchain) یستخدم خوارزمیات التشفیر.  یلبي النظام الذي یتم إنشاؤه في جمیع القیم األساسیة 
لمجتمع التشفیر: عدم الكشف عن الھویة ، والالمركزیة ، وإمكانیة استبدال العمالت ، وسرعة المعامالت 

العالیة.  تعتمد شبكة "DBX" على العدید من سالسل الكتل ، والتي تم تحسینھا بشكل كبیر ، مما یسمح 
بإزالة أوجھ القصور في عملة بیتكوین والعمالت المشفرة األخرى والعمالت المشفرة الخاصة بھم.  ان 

خوارزمیة  "Quark" و "بروتوكول  "Zerocoin"   المجھول و "ERC-20" بروتوكول العقد الذكي.  تم 
تصمیم نظام DBX" بطریقة محمیة من أي تأثیر مركزي ألي شخص طبیعي أو اعتباري ، وذلك بفضل 

استخدام ماسترنود ٢٫٠.  نتیجة لذلك ، من وجھة نظر فنیة ، تمكن فریقنا من إنشاء شبكة للعمالت المشفرة 
یمكن استخدامھا بشكل مالئم وآمن للمدفوعات الفوریة ، والمشتریات الیومیة ، وكذلك لتحقیق الربح من 
الرھان.  بالنسبة لحاملي الرموز الممیزة الخاصة بنا ، ال توجد قیود على توجیھات الدفع ، في حین أن 
رسوم المعامالت ضئیلة للغایة.  لقد أوجدت "DBX" إمكانیة التدفق ثنائي االتجاه لألصول الرقمیة من   

 "blockchain "Quark_إلى "blockchain "ERC-20 ،_والعكس صحیح.  ھذا یزید من مزایا "DBX" ، والتي 
بفضلھا یمكن للمستخدم أن یتحمل اختیار blockchain األكثر مالءمة الحتیاجاتھ أو احتیاجاتھا وتحسین 

الرسوم الدنیا بالفعل ، باإلضافة إلى استخدام توافق مع كل من البیئة الخارجیة ومع االتصاالت.  ضمن 
."DBX" النظام البیئي الرقمي

ً- معالجة المعامالت الفعالة ، والتي تستھلك قدرا صغیرا من البیانات ، وتستھلك طاقة أقل: یمكن إجراء  ً
 "DBX" المعامالت بعدة أنواع وفئات من الرموز ، بینما تتحدد دقة النفقات بإمكانیة تلقي التغییر في عمالت

  .Zerocoin أو  رموز

"DBX” وصف المشروع: النظام البیئي الرقمي

تشتمل الحلول التكنولوجیة المبتكرة المستخدمة في تطویر المنصة على النقاط المھمة التالیة: 
ً-سرعة عالیة في نقل وتحویل وسك العمالت المعدنیة ، فضال عن المعامالت الفوریة تقریبا من ٠،٥ إلى ً

٢،٥ً  ثواني ؛ القدرة على قطع الرابط تماما بین العناوین والمعامالت ، وكذلك بین العناوین واألرصدة. 
یظل كال العنوانین المشاركین في المعاملة مخفیین ، بینما ، إذا لزم األمر ، یمكنك إرسال معامالت 

ًمفتوحة تماما من حیث الرمز والمعلومات ؛ التكلفة  

یتضمن عدًدا من المشاریع المفتوحة  التصنیف على العدید من سالسل الكتل ، مع كونھا منصة واحدة.  
أساس النظام البیئي ھو صندوق االستثمار الذي یدیر األصول المقترضة.  یشمل النظام البیئي 

  "DBX" ، المسجل تحت الوالیة القضائیة التركیة ، الشركات التابعة.

في ھذه المواقع ، ستقدم المنصة الخدمات المالیة التالیة: 

 - معالجة البطاقة  تاجر التجارة اإللكترونیة 
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من وجھة نظر آفاق تطویر منصة "DBX" الرقمیة ، فإن النقطة المھمة ھي الھدف للسنوات الخمس القادمة 
من التشغیل: بحلول عام ٢٠٢٥، یجب أن یصل عدد المستخدمین الذین سیتم تسجیلھم وخدمتھم على 

المنصة إلى ١٠  ملیون شخص.  یتكون النظام البیئي الرقمي "DBX" من خوارزمیات متعددة األنشطة 
تقوم بتشفیر وتأمین المعامالت.  تتضمن ھذه الخوارزمیات "Quark" و "Zerocoin" ، والغرض الرئیسي من 

استخذامھا ھو حمایة معلومات مستخذمي النظام األساسي من ھجمات القراصنة.  ال یتم عرض قناة 
خاصة لتبادل المعامالت بین المستخدمین في أي من سالسل الكتل ”DBX".  ثانیا خوارزمیة الشكل 

المستخدمة ھي بروتوكول "٢٠-ERC" المعترف بھ على نطاق واسع ، والذي تم دمجھ في النظام البیئي 
الرقمي لزیادة اتصال أحد األصول في الفضاء الرقمي.

 - أدوات االستثمار للعمل في األسواق المالیة.

إذا كان المستثمر یرغب في الحصول على مكافآت عن طریق دفع الحد األدنى لرسوم المعامالت للنظام ، 
ًوللتأكد من موثوقیة معلومات الطبیعة حول المعامالت ، یمكنھ الوصول إلى blockchain_  بناء على 

ًخوارزمیة "Quark". إذا كان المستثمر مھتما بالدخول السریع إلى سالسل الكتل األخرى ، فیمكن استخدام 
  blockchain المتوفرة في النظام البیئي الرقمي لھذا الغرض ، والتي ستضمن االنتقال إلى SWAP  وظیفة

."ERC-20" و
ًإن القدرة على اختیار أفضل blockchain للمستخدم تجعل النظام البیئي "DBX" مشروعا ھجینا في عالم ً

العمالت المشفرة ، حیث تتراوح إمكانیات المستخدم من توافق Pos و Masternodes إلى الجدوى في عالم  
DeFiً.نظرا ألن مستخدمي النظم البیئیة الرقمیة "DBX" لدیھم فرصة فریدة الختیار blockchain األكثر 

مالءمة للمھام واألھداف الحالیة للنشاط االستثماري ، عند المشاركة في تداول العمالت المشفرة 
.ETH و BTC  قادرا على التحوط  باستخدام مؤشرات السوق "DBX" سیكون رمز ،ً

سیتم تحسین النظام البیئي "DBX" باستمرار.  یتم إنشاء البنیة التحتیة لمصطلحات االستثمار في مواقع 
متاحة للمستثمرین من أجل الراحة والكفاءة.

ًستظھر أول عملة مشفرة DBX" АTM" في تلك البلدان التي یوجد فیھا حالیا تشریعات مطورة بشأن 
األصول المالیة الرقمیة ، حیث الحكومات موالیة لفكرة العمل مع العمالت المشفرة.  وبالتالي ، فإن 

األصول الرقمیة "DBX" لھا مبادئ أساسیة للتشغیل ، أحدھا ھو الخبرة العملیة الواسعة لفریق "DBX" في 
ًإدارة رأس المال للمستثمر.  حالیا ، یتم اختبار سلسلة أجھزة الصراف اآللي للتنفیذ في دول االتحاد 

ًاألوروبي وتركیا وروسیا وھونغ كونغ.  ستختلف شبكة  AТM اختالفا جذریا عن أنظمة األجھزة والبرامج ً
ًالحالیة ، أوال وقبل كل شيء ، القدرة على توصیل المحافظ.  كما یوفر أیضا إنشاء واجھة قائمة سھلة ً

االستخدام وبدیھیة.  سیتم تنفیذ جمیع التوصیالت بأطراف  ATMعبر عقد  VPNمشفرة لھا مسار وصول 
عبر بوابة الخذمة مع تجدید عشوائي مستمر لحمایة عملیات االستثمار من تدخل طرف ثالث.  قید التطویر 

لعام٢٠٢١ ، ھناك تطبیق محمول "DBX" لجمیع أنظمة التشغیل الحالیة للعمل مع األصول عبر قنوات   
 B2B_و B2C و С2С مع إمكانیة قبول المدفوعات من خالل الرمز الرقمي الالمركزي "DBX". في حالة 

الھدف من المنصة الرقمیة "DBX" ھو إنشاء أصل استثماري مؤمن بشكل أساسي یسمح للمرء باستخدامھ 
ًًلیس فقط لتخزین المدخرات ، ولكن أیضا ألغراض مختلفة تماما بشكل مباشر ، بدون وسطاء.  باستخدام 

ًً "DBX"في معامالتھ المالیة ، یصبح المستخدم تلقائیا مستثمرا یستثمر في المشاریع التكنولوجیة للفضاء 
الرقمي.  من خالل إدخال األصل في معامالتھ الیومیة ، یساھم المستخدم بالتالي في تطویر ونمو رسملة 

محفظتھ االستثماریة الخاصة.  ال یقتصر "DBX" على إنشاء قاعدة أصول فقط ، بل یلتزم النظام بنفسھ في 
شكل إدارة األصول لنموه األساسي في الفضاء الرقمي.  من خالل استثمارات مستخدمیھا ، یشكل النظام 

ًالبیئي "DBX" التزاما بزیادة وتطویر ابتكارات التشفیر في األصل ، فضال عن نمو ابتكارات المشروع ً
لتطویر وتحسین النظام البیئي ككل.  رمز "DBX" ، الذي یصدر عن النظام البیئي الرقمي  "DBX" ، ھو 

أصل المركزي یسمح للمستثمرین باستخدامھ كأداة لدخول مجاالت االستثمارات األخرى ، عند الضرورة 
، دون اللجوء إلى العمالت الورقیة.  ھذا الحل یجعل نظام االستثمار "DBX" مرنا ، ویبني التواصل في ً

الفضاء الرقمي ، مما یساھم في نمو اھتمام الناس في سوق العمالت المشفرة وسھولة التعامل مع العمالت 
المشفرة.
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 - منصة  "DBX" ورمز "DBX" عبارة عن مجموعة أدوات مالئمة (بما في ذلك البنیة التحتیة) لجمیع 
المساحات الرقمیة: اإلنترنت ، وألعاب اإلنترنت ، والواقع االفتراضي وحتى العالم المادي مكان مناسب 

."DBX" الستخدام

"DBX" إعادة االستثمار السریع في نظام - 

 - سیتم توصیل النظام بواسطة برنامج واحد.  ستساھم "DBX" في تطویر البنیة التحتیة للتسویق ، وإنشاء 
برامج لمستخدمي النظام.  سیوفر االستثمار في األصول الرقمیة الفرص التالیة: التبادل السریع لألصول 

الرقمیة في حسابك الشخصي عبر اإلنترنت 

نظام بیئي رقمي  مع دعم معلومات متعدد المستویات ھو ھدف فریق "DBX". ستسمح مشاریع  المرموقة 
للصندوق الرقمي ، والتي تم إنشاؤھا على أساس شبكة "DBX" ، للرمز الممیز الصادر عن النظام 

األساسي بالحصول على آلیة داخلیة إلعادة استثمار األصول.  ستكون "DBX" ھي األولى التي تسمح 
للمستثمرین في المنصة بتلقي أرباح ذكیة من المشروع بطریقة المركزیة.  في نظام "DBX" الالمركزي ، 

یتم تكوین توزیع األرباح عن طریق الصنادیق وتوزیعات األرباح على المستثمرین.  یتم توزیع الربح 
الناتج على الصنادیق االستئمانیة ، وبالتالي ، فإن مدفوعات األرباح الذكیة مستھدفة بطبیعتھا ، ویتم 

إرسالھا إلى المستثمرین الذین یمكنھم في أي وقت من خالل حساباتھم الشخصیة على المنصة تعریف 
أنفسھم بأنشطتھا التشغیلیة ، والتي یتم ضمانھا من خالل  شفافیة تقنیات معالجة المعامالت المستخدمة في 

.blockchain مستكشف

االفصل بین  سالسل الجانبیة في نظام بیئي رقمي واحد ، حیث یمكن للمستخدم اختیار النظام الضروري ، 

 - لیست ھناك حاجة لفھم االستثمارات بعمق ومحاولة إدارة محافظ األصول ؛  لیس ھناك ما یدعو لوضع 
الودائع في البنوك بأسعار فائدة منخفضة.  یحتاج الناس فقط إلى دمج نظام "DBX" في حیاتھم للحصول 

على جمیع مزایا العمل فیھ

 - تحقیق ربح من الرمز الرئیسي 

- شبكة آمنة یمكن الوصول إلیھا ، والقدرة على استخدام "DBX" لشراء أي سلع وخدمات بأفضل الشروط.  
سیكون ضمان أمن المعلومات وخصوصیة كل مستخدم للنظام البیئي الرقمي ھو المھمة الرئیسیة لشبكة 

التشفیر العالمیة "DBX". سیتم إنشاء منصات إضافیة لحمایة المجتمع.  سیجمع النظام األساسي "DBX" بین 
إمكانات معاییر الشبكة المصرفیة العالمیة وإمكانیة وصول المستخدم ، ویتنافس بنجاح في قطاع العمالت 

ً المشفرة العالمیة بأكملھا. وتھدف خطط العمل إلى جعل منصة "DBX" الرقمیة مشاركا نشطا في تبادل ً
المعلومات ،  الھدف منھا خلق مجتمع متكامل وبیئة مالیة مواتیة لھ.

"DBX” ابتكارات النظام البیئي الرقمي

ً - یمكن أن یكون متاحا للمجتمع الرقمي حول العالم   

التحویالت عبر الحدود ، لن یتم التحكم في المعامالت من قبل السلطات التنظیمیة واإلشرافیة ، وسیتم 
التحكم فیھا بشكل كامل من حیث التدفق النقدي ، وسیكون لدیھ حد أدنى من رسوم المعامالت. على أساس 

 "blockchain "DBX ،یتم إنشاء أداة لتنویع األصول إلى أدوات مختلفة بدون استخدام العمالت الورقیة ، 

مما سیقلل بشكل كبیر من التكالیف الفنیة في عملیات االستثمار في أسواق الصرف والعقارات.  

 فوائد العمل مع نظام البیئ الرقمي "DBX" للمستخذمین: 
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اعتماًدا على العملیات المنفذة أو األنشطة المخطط لھا ، دون الحاجة إلى تغییر أصل التشفیر األساسي.  
ُیمنح مستخدم منصة "DBX" الفرصة الستخدام واحدة من أفضل الخوارزمیات حتى اآلن "Quark" ، والتي 

تجمع بین مزایا الحمایة ضد القرصنة ، مدعومة بوظیفة بروتوكول "Zerocoin"  الذي یضمن أمن 
المعلومات  وإخفاء الھویة من المعامالت.  تتمیز الرموز الممیزة "DBX" الصادرة عن النظام البیئي  
ً"DBX" بمیزة فریدة: فھي عبارة عن عمالت یتم مسحھا تماما من سجل المعامالت حیث یتم استخدام 
عمالت معدنیة جدیدة لكل تكرار (سواء كان األمر یتعلق بسك العمالت أو التحویل لوضع العمالت 

المعدنیة في مجموعة). یتیح لك ھذا استخدام الرموز الممیزة للمعامالت التي یتم مسحھا بالكامل من السجل 
وال یمكن ربطھا بمحفظة أو مستخدم معین عند إجراء المعامالت.  یضمن ھذا النھج السریة التامة 

للمعامالت المستخدمین المشاركین فیھا.  

فوائد العمل مع رموز "DBX" للمستخدمین: 

یمكن للمستخذم النشط تلقي مكافآت أرباح األسھم من masternodes في أحد األصول ، والتي یمكنھ 
   .blockchain بسھولة تنویعھا وإعادة استثمارھا في مشاریع أخرى على

Masternodes تحویالت سریعة عبر الحدود وتوفیر من - 

ًیتم تعدیل عرض عمالت "DBX" تلقائیا اعتماًدا على دینامیكیات األحداث في سوق العمالت المشفرة ، مما 

یضمن استقرارھا وانھا عملیة محكومة إلصدار الرموز الممیزة "DBX". ال یتوقف العمل على تطویر 
مشروع "DBX" ولو لیوم واحد بفضل خوارزمیة توزیع العمالت المعدنیة في النظام.  تھدف جمیع 

اإلجراءات الفنیة المذكورة أعاله إلى التحسین الفني للرمز الممیز "DBX" كأصل بلوكتشین ، تم إنشاؤه 
إلمكانیة استثمارات موثوقة وضمان إدارة أكثر راحة لھا من قبل المستخدمین.  وبالتالي ، فإن فكرة 

االستثمار في سك توكن "DBX" ھي قدرة المستخدم على التفاعل بشكل مباشر واستخدام أصول سوقیة، في 
حین أن العمل مع أصول سوق األوراق المالیة المعتادة لمعظم المستخدمین یكون ممكنا فقط من خالل ً

شركات الوكالء المتخصصة ، مما یقلل من  العائد على االستثمار ، وزیادة تكالیف المعامالت.  

  - رمز "DBX-ERC" ھو "مرآة رقمیة" من "blockchain "DBX ، تم إنشاؤه في ھیكل المشروع لمضاعفة

blockchain ، وكذلك لتقلیل تكالیف التشغیل للنظام نفسھ في العملیات التجاریة 

 - الرمز الممیز "zDBX" ھو نموذج أولي لالستثمار "الرقمي الخارجي" في نظام  "DBX" ، والذي یضمن 
حمایة األصول وإخفاء ھویتھا.  یجري تحسین جمیع اإلجراءات الناتجة عن نظام إدارة األصول 

الالمركزیة في وظائف السریة واألمن والسرعة والبساطة وتطویر األسس األساسیة للنظام نفسھ .

 - "DBX" یتم سك النقود من أجل إجراء معامالت سریعة وآمنة للمعلومات بین األعمال واألفراد في الحیاة 
الیومیة

 مع التبادالت وتطبیقات DeFi. یحق لمستخدمي منصة "DBX" اختیار blockchain الذي یمكنھم استخدامھ ، 
اعتماًدا على أھداف وطبیعة المعاملة.

المكاسب الذكیة ھي أدوات التثبیت التي یضعھا النظام البیئي "DBX" كأساس ألساسیاتھ المالیة.  أكثر 
من ٪٤٥ من إجمالي انبعاثات النظام البیئ الرقمي (١٧،٦بلیون قطعة "DBX")٠ وفقا لخطة تطویر األعمال ً

، یخصص النظام البیئي "DBX" للمكافآت الالمركزیة لحاملیھا (أي ٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠قطعة ).  ال یحتاج 
مستثمرو "DBX" إلى القلق بشأن بناء التعدین الخاصة بھم ، وتمویل تكالیف التشغیل والحفاظ على تشغیل 

المعدات بسالسة.  تتیح شبكة العملة المشفرة "DBX" كسب المال في شكل دخل من خالل وظیفة حفظ 
وتجمیع الرموز الممیزة "DBX" ، المطبقة على المنصة ، في محافظ المستخدمین اإللكترونیة.  یعتمد 

مقدار مكافأة الرمز الرئیسي على رصید محفظة المستخدم.
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“DBX”المنتجات والخدمات الرقمیة للنظام البیئي

تھدف المنتجات والخدمات الرقمیة التي یطورھا فریق "DBX" ویستعد لتنفیذھا في الشبكة بشكل أساسي إلى 
تلبیة طلب العمالء المحتملین للمنصة الذین یشاركون بنشاط في العملیات ذات الصلة  لالقتصاد الرقمي ، 

وتطویر تقنیة blockchain ، ومھتمون باالستثمار في أصول العملة المشفرة.  الھدف العالمي من إنشاء 
النظام البیئي رقمي "DBX" ھو ملئھ بجمیع أنواع الخدمات والخدمات المطلوبة التي ستسمح للمستخدمین 
بتغطیة احتیاجات حیاتھم الحالیة ، بینما یقضون حًدا أدنى من الوقت ودون تكبد تكالیف كبیرة للخدمات 

الوسیطة  ودفع الرسوم.  إحدى السمات الرئیسیة لرموز "DBX" ، وھي العملة الرسمیة للنظام البیئي رقمي 
 "DBX" ،ھي ارتباطھا الفعلي بتشغیل بنك تشفیر حالي.  نحن نطور المشروع ونضیف باستمرار خدمات 

جدیدة إلى الخدمات الحالیة.  یسمح ھذا التنویع ومراقبة اتجاھات السوق بتقلیل المخاطر المرتبطة 
باالستثمار في المشروع.  نظام "DBX" النشط والحدیث واآلمن للمعلومات والمربح ھو ضمان االستقرار 

للمستثمرین والمستخدمین وجمیع األطراف المھتمة.  
في المرحلة األولیة ، یتم إعداد المنتجات والخدمات التالیة للنظام إلطالقھا: 

"Digital Vegas" خدمة

"Marketplace"  خذمة

تطبیق  Marketplace ، المصمم للتنفیذ في مواقع جغرافیة معینة حیث یتم تقنین تجارة القنب على المستوى 
التشریعي (والیات كالیفورنیا وھاواي (الوالیات المتحدة األمریكیة) ، أمستردام (ھولندا) ، برشلونة 

وتینیریفي (إسبانیا))  ، تحظى باھتمام كبیر وشعبیة كبیرة تقدم المنصة خدمات آلیة لمستخدمیھا المسجلین ، 
ًوتقدم بیع كل أنواع منتجات القنب مع التسلیم.  حالیا ، ال یتم توفیر ھذه الخدمة للمستخدمین في المواقع 

الجغرافیة المذكورة أعاله إلى الحد الذي تخطط منھ منصة "DBX" للقیام بذلك.  الغرض الرئیسي من ھذه 
الخدمة من "DBX" ھو االمتثال لجمیع المتطلبات القانونیة ، والتشریع الكامل والشفافیة للخدمات المقدمة.  
الیوم لم یتم تطویر ھذا الموضوع في أي من البلدان المذكورة أعاله على المستوى الذي نخطط للقیام بھ.  

ھذا لیس بأي حال من األحوال مساعدة لـ DarkNet ، ولكنھ یعتمد فقط على أساس قانوني في مناطق معینة.  

اھتمام مستخدمي اإلنترنت بالمواقع التي تقدم خدمات المراھنات والمقامرة.  القضیة الرئیسیة ھي امتثال 
ھذه الخدمات والمدفوعات التي یقوم بھا المستخدمون للتشریعات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمویل 
ًاإلرھاب.  تتوافق خدمات مستخدمي المراھنات والمقامرة التي یوفرھا النظام البیئي رقمي "DBX" تماما 

مع المتطلبات القانونیة للسلطات القضائیة التي یتم توفیرھا فیھا.  تؤكد المنصة أن إجراءات تحدید 
المستخدمین والمعامالت وما إلى ذلك ، التي تتم كجزء من توفیر ھذه الخدمات ، تتوافق مع سیاسات 

مكافحة غسل األموال للمؤسسات المالیة التي توفر بوابات الدفع لمعالجة المعامالت.  
 

إنشاء شبكة عصبیة لمعالجة تدفق المعلومات

نظرا ألن النظام البیئي الرقمي "DBX" یعتمد على خوارزمیات  blockchain ، فإن ھذا یوفر القدرة على 
تكوین قاعدة بیانات ضخمة یمكن استخدامھا ألغراض مفیدة للمجتمع.  یعد ھذا أحد االتجاھات الواعدة 
ًوالمثیرة لالھتمام لتطویر النظام األساسي ، حیث یوفر تكوین قاعدة البیانات ھذه فرصا غیر محدودة 

لضمان أمن مناطق بأكملھا ، وتطویر ونشر مكتبات المعرفة المتاحة ألي شخص.  ستقوم الشبكة العصبیة 
بإجراءت في عموم السكان وعینة من تدفقات المعلومات ، وبالتالي تشكیل مصفوفات من المعلومات 
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م تصمیم تطبیق "الصندوق الرقمي" إلدارة االستثمار ، ویسمح للمستخدم بعدم تكریس الكثیر من الوقت 

 - یتم تحقیق الربح بالعملة التي یختارھا المستخدم ، بینما یتم اختیار العملة إما من قبل المستخدم نفسھ ، أو 
باتباع توصیات الخدمة التي تختار أفضل المشاریع لالستثمار بالعملة المختارة.

 - اختیار (والمساعدة في اختیار) شركاء موثوق بھم في بیئة االستثمار

 - األولویة غیر المشروطة لمصالح المستثمرین

 - إعداد اإلحصائیات في إصدارات مالئمة مختلفة.

 - الوفاء الكامل في الوقت المناسب بااللتزامات تجاه المستثمرین

 - القدرة على معرفة النسبة المئویة للربح الذي تجلبھ أداة معینة وفي أي إطار زمني

ً یعتبر العمل في ھذا المشروع حافزا لفریق النظام األساسي "DBX" ، والذي سیرصد بصریا كیف ً
یتطور المجتمع الرقمي ، ویجلب الفائدة للناس ، كتحسین في واقع الحیاة البشریة.  ھدفنا ھو إنشاء 

صندوق للعمالت المشفرة یمكن فیھ اعتماد كل صندوق محلي في العالم لتسجیل محفظة حتى نتمكن من 
.blockchain جمع األموال لألعمال الخیریة في عالم من مستخدمي

 - تعزیز كل فكرة استثماریة ببیانات حقیقیة تم الحصول علیھا في سیاق تحلیل شامل للوضع

 - اختیار أدوات االستثمار عالیة الجودة فقط لملء محافظ المستخدمین

 - إعادة األموال المستثمرة للمستثمرین ضمن الشروط المنصوص علیھا أصال في االتفاقیة.ً

 - یتم عرض مبلغ األموال التي یساھم بھا المستثمر ، والتي یتم توزیعھا بواسطة الصندوق الرقمي على 
األدوات الالزمة ؛

 - یمكن استثمار العمالت المشفرة في المشاریع االستثماریة ، والمعلومات التي یتم نشرھا وتحدیثھا 
باستمرار في الخدمة ؛

للتدریب ، فضال عن التحلیالت الیومیة لمجموعات البیانات الكبیرة.  الممیزات التي یوفرھا التطبیق: ً

ً  بصفتھ شركة مسؤولة اجتماعیا ، یوفر ھیكل المنتجات والخدمات للنظام البیئي الرقمي "DBX" التطویر 
والدعم الشامل لـ "الصندوق الرقمي".  القیم األساسیة ألخالقیات االستثمار في "الصندوق الرقمي" ھي 

كما یلي: 

 یحصل المستثمرون على الخزانة الخاصة بھم ، حیث تم إنشاء البنیة التحتیة واألدوات إلدارة المحافظ 
االستثماریة المریحة: 

وبالتالي ، عند شراء أصل رقمي وتخزینھ في رصید المحفظة ، یتلقى المستثمر مستحقات في نفس األصل 
(رمز).  یوفر ھذا راحة إضافیة مقارنة بالعمل مع محفظة استثماریة تتكون من األصول الفیدرالیة 

واألوراق المالیة.  

 - تشغیل أصولك في جمیع األسواق المتاحة تحت إدارة المھنیین والتقنیات الرقمیة الذكیة.

 - -یتم إجراء تبادل سریع لألموال الورقیة للعمالت المشفرة ؛

" الصندوق الرقمي" 

 - التخزین اآلمن وحركة أموال العمالء في تنفیذ عملیات االستثمار.

 - ربط كل اتجاه استثماري عبر API بكل حساب بإجمالي الدخل من المعامالت الموضحة

منصة  "DBX" مدعومة برمز رئیسي ، مما یعني زیادة ثابتة في العائد السنوي على االستثمارات في توكن  
 "DBX"_لمدة ٣ سنوات من لحظة تشغیل المشروع التجاري.  

  ."DBX” والسماح باستخالص االستنتاجات الضروریة لزیادة رأس مال النظام البیئي رقمي

مشروع الصندوق الرقمي للمساعدة



14

بالنسبة ألولئك الذین یقومون بتخزین األصول الرقمیة في محافظ  "DIGITAL FUND" ، یتم توفیر وسادة 
أمان في االستثمار كتأمین في حاالت األزمات غیر المتوقعة في األسواق.  باإلضافة إلى ذلك ، سیسمح 

ھذا بالتأمین في وقت تكون فیھ األسعار في السوق منخفضة وھناك فرصة لشراء أصول جذابة بشكل 
مربح.  

ًالیوم ، یوفر تطبیق "DIGITAL FUND" فرصا للعمل في مجاالت التجارة في األسواق العالمیة ، وامتالك 
أصول استثمار blockchain وتنفیذ مشاریعھم االستثماریة الخاصة. 

خدمات صنادیق التحوط والصنادیق االستثماریة 

تعد مغامرة في المشاریع أحد أسس نظام البیئ الرقمي التي تم إنشاؤھا لدعم وترویج رمز "DBX" الممیز.  
تخطط الشركة إلنشاء blockchain للمشاریع التي توفر مجموعة من الحلول الذكیة.  إلى جانب تطویر 

شبكة من الشراكات في مجال العمالت المشفرة ، یعمل فریق "DBX" بنشاط على إنشاء مشاریع 
تقنیة blockchainالخاصة بھ.  تعتزم "DBX" إطالق مشاریع جدیدة بانتظام تلبي احتیاجات النظام البیئي.  

ًستوفر ھذه المشاریع أیضا تدفقا إضافیا للمستثمرین إلى بیئتنا.  في ھذه المشاریع ، سیحصل المستخدمون ً ً
 ."DBX” على رواتب وأرباح تجاریة ودخل من شراء السلع الیومیة في نظام البیئي رقمي

 - حمایة األموال من التضخم (األدوات التي تحتوي على وسادة االستثمار تحقق الحد األدنى من الربحیة 
عند مستوى التضخم) ؛ 

  - سیولة عالیة وتوافر تقلبات منخفضة (األدوات المستخدمة في الوسادة في الوقت الحالي تظھر سحب- 
األموال أقل من  ٪٥).

لكي یتمكن مستخدمو القطاع الرقمي من تنفیذ DBX”tokens” بشكل أكثر فاعلیة في حساباتھم ، تخطط 
خدمة "DIGITAL FUND" لتقدیم المكافآت وبرامج الوالء بسالسة على مستویات مختلفة لمستخدمیھا 

ومقدمي الخدمات.

برنامج اإلحالة

 یوفر برنامج اإلحالة إمكانیة تحقیق أرباح إضافیة لكل مستخدم من خالل توزیع رابط المشروع ، والذي 
سیتیح لھم الحصول على حق الحصول على مكافآت لحساب محفظة حساب المستخدم على شكل نسبة 

مئویة من الدخل في النظام االستالم من بیع التوكنات للمستثمر.  سیتم إنشاء الدخل من برنامج اإلحالة عن 
طریق مشتریات كل عمیل مستقطب جدید باستخدام رابط اإلحالة الخاص بك ویصل إلى  ٪٣من كل 

معاملة.  
ًفي الوقت نفسھ ، تظل الخصومات على حزم ما قبل البیع مع البیع الجماعي مع المستثمر.  أیضا ، سیتم 

إصالح برنامج  اإلحالة في خدمة "الصندوق الرقمي" وسیصل إلى  ٪٢ من صافي ربح المستثمر 
الستثمارات المحفظة.  ینطبق نفس الشرط على األصول المستثمرة في مشاریع رأس المال االستثماري.  

 ، "DIGITAL FUND" ستوفر خدمة إدارة أصول محفظة صنادیق التحوط ، المنتشرة على منصة 
للمستثمرین الفرصة لوضع األموال في إدارة المخاطر في أسواق الصرف.

فوائد وسادة أمان االستثمار:

تحتفظ المنصة بالحق في تغییر شروط برنامج اإلحالة في أي وقت بسبب التغیرات في ظروف السوق ، 
أو مخاطر االحتیال ، أو أي عوامل أخرى تؤثر على العمل.

«Airdrop"

النظام البیئي المبتكر والفرید للعمالت المشفرة "DBX" یستحق بالتأكید اھتمام المستثمرین ، ألنھ یقدم الیوم 
حلوال فریدة من نوعھا ، البدیل عنھا غیر موجود في السوق.  ً
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"DBX" النقطة الالفتة للنظر والجدیرة بالمالحظة بشكل خاص ھي حقیقة أن أي مستخدم محتمل لمنصة
ً"DBX" Airdrop مجانا تماما.  للقیام بذلك ، تحتاج إلى تتبع "DBX" ًُسیمنح الفرصة للحصول على عمالت

المجاني ، والذي ستطلقھ الشركة للمستخدمین النشطین في المجتمع بعد إصدار خاص.  

ًلتلقي توكنات "DBX" بقیمة ٥٠ دوالرا أمریكیا ، تحتاج إلى تسجیل ٥ مستخدمین في قنوات "DBX" على  ً
   .Chanel Telegram و Chat Telegram و Twitter و Instagram و Facebook :وسائل التواصل االجتماعي

المجتمع 

من أھم أولویات "DBX" بناء مجتمع النظام البیئي رقمي وتوسیعھ.  تستند مبادئ "DBX" على االھتمام 
بزیادة عدد أعضاء المجتمع النشطین أعلى من النمو العام لرأس مال الشركة.  النقطة الرئیسیة للتقییم 

األساسي لألصل ھي بالضبط عدد المستخدمین الحقیقیین.  في بدایة تطویره ، یخطط النظام البیئي الرقمي 
 "DBX"_لجذب انتباه المجتمع على أوسع نطاق ممكن ، وخاصة الشباب المھتمین بتطویر االستثمارات 

الحدیثة ، والبرمجة ، وتطویر الذكاء االصطناعي ، واأللعاب اإللكترونیة ،  الموسیقى ، والفضاء 
اإلعالمي ، والریاضة ، وصناعة الترفیھ ، وأوقات الفراغ.  لجذب وتوحید أعضاء مجتمع "DBX" ، من 

المخطط في صیف ٢٠٢١ إطالق سلسلة خاصة بھا من الحفالت البحریة والبطوالت الریاضیة في 
الریاضات البحریة.  وھذه مجرد بدایة لحملة ترویجیة قویة لزیادة الوعي بالعالمة التجاریة والتواصل 

، "DBX” االجتماعي للعالمة التجاریة
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"DBX” أھداف وغایات النظام البیئي رقمي

 ان  وقت بدء العمل في مشروع إنشاء منصة رقمیة متعددة الوظائف "DBX" ، یكون أحد األھداف ھو 
إنشاء بوابة تقنیة معلومات قویة متاحة للمستخدمین في جمیع أنحاء العالم.  یتمثل أحد األھداف 

اإلستراتیجیة لفریقنا في جعل "DBX" منصة تشفیر عالمیة لعمل تسویات في العملة المشفرة ، والتي ستعمل 
وفقا لجمیع المتطلبات التنظیمیة للمنظمین في جمیع أنحاء العالم.  ً

منتج مالي صادق وشفاف ومربح لنا ولعمالئنا ھو ما لدینا وما نرید الترویج لھ في السوق.  تم تقسیم 
تطویر النظام البیئي الرقمي "DBX" من وجھة نظر تنفیذ الخدمات  في البدایة إلى عدة مھام رئیسیة.  في 

ھذه مرحلة ستوفر فرصة لجمیع األشخاص المھتمین بتطویر سوق العمالت المشفرة للمشاركة 
والمساھمة.  وبالطبع ، قم االن بشراء توكن "DBX" كأداة تحمي وتضاعف مدخراتك.

نظام البیئي الرقمي المالي 
DBX

فنشور
االسثتمارات

سوق
االسھم

مساحة
وسائط

العالم
رقمي

تنوع استثمارات 
المقایضة

انظمة
دفع

عملة 
DBX

مشاریع مشتركة رقمیة أرباح ذكیة الالمركزیة

ادوات تداول صرف

مؤشرات العملة 
مشفرة الخاصة

ICO/IPO

االستثمارات

وسائل االعالم
 رقمیة

صناعة الموسیقى

نادي الموسیقى

تجارة 
االلكترونیة 

اسھم

االلعاب 
االلكترونیة

 B2C تجار

عملیات نقل
 B2B/C2C

عملة مشفرة
 ATM

الملكیة

العقود اآلجلة

ERC-20 عقود
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"Quark” خوارزمیات
DBX المكون تكنولوجي لنظام البیئي رقمي

یعتمد النظام البیئي  "DBX" على "blockchain" ، حیث تم أخذ مبادئھ األساسیة من شبكة Bitcoin ، بینما 
ًیحل استخدام خوارزمیة  Quark األكثر تقدما معظم المشكالت الشائعة  من العمالت المشفرة ویضمن 

سرعة عالیة في المعامالت.
تضمن االبتكارات المطبقة في النظام األساسي "DBX" استمرار تشغیل الشبكة حتى في حالة فشل العدید 

من العقد الحرجة. 

"Quark" سیتعین علیھ اختراق جمیع المواقع الستة  خوارزمیا باإلضافة إلى ذلك ، تعتبر بعض ھذه 

الخوارزمیات متفوقة على SHA-2 من حیث األمان ، مثل Keccak ، الذي تم اختیاره بواسطة  NIST على 
أنھ الجیل التالي من خوارزمیات التجزئة اآلمنة ٣ (SHA-3). ھذان العامالن یجعالن "Quark" واحدة من 

ًأكثر الخوارزمیات المتوفرة حالیا أمانا.  یھدف استخدام خوارزمیة "Quark" في آلیات إجماع  POW أو  ً
POS إلى توفیر مستوى متزاید من األمان والثقة مع الحفاظ على عمل النظام البیئي للعمالت المشفرة.  یتم 

تحقیق ذلك بسبب التعقید العالي للخوارزمیات المستخدمة.  على عكس الخوارزمیة المستخدمة في شبكة 

النظام البیئي "DBX" ، وھو مصدر الرموز الممیزة لـ  نفس االسم ، یستخدم خوارزمیة "Quark" كبوابة 
رئیسیة ، وھو نظام مكون من ٦عملیات تجزئة متوازیة مختلفة أكثر أمانا. تنافست ھذه الخوارزمیات في ً

مسابقة المعھد الوطني للمعاییر والتكنولوجیا (NIST) ، وتمثل الجیل التالي من  خوارزمیة SHA-3. ھذا 
یجعل الخوارزمیة مقاومة للقرصنة ویضمن موثوقیة الشبكة بأكملھا ، ألنھ إذا قرر شخص ما اختراق   

Bitcoin (SHA-256) ، فإن Quark محمي من تھدید نقطة فشل واحدة (SPOF) یمكنھا إیقاف النظام بأكملھ.  

على سبیل المثال ، إذا حدث اختراق في الحوسبة ، فیمكنھ تعطیل وظیفة تجزئة SHA-256 ، بینما لن 
یؤدي موقف مشابھ مع "Quark" إلى فشل النظام حتى یتم اختراق جمیع الخوارزمیات الستة في نفس 

الوقت.  إذا تم تحدید الجزء اإلشكالي ، فیمكن استبدالھ بوظیفة تجزئة أخرى ، دون التأثیر على األداء العام 
للنظام بأكملھ.  وبالتالي ، فإن استخدام خوارزمیة  ”Quark". یوفر الثقة في أمان األصول الرقمیة ویوفر 

ٍمستوى عال من الحمایة.

ُتعالج عقد الشبكة الجزء الخاص بھا من المعلومات في شكل مشفر ، وال یمتلك أي منھا حق الوصول 
ًالكامل إلى بعضھا البعض. یستخدم النظام تأكیًدا صفریا للمعرفة ، مما یمنع أي شخص من الحصول على 

المعلومات التي تعرض المشاركین في المعاملة للخطر. وبالتالي ، تحصل على الحمایة من العمالت 
المعدنیة القذرة ومن ھجمات المتسللین واللصوص والقراصنة اآلخرین. 

ً(ZDBX) معروف منذ عام ٢٠١٣ باعتباره امتداًدا مشفرا لبیتكوین ، والذي یجب أن یكون وسیلة فعالة 
لتوفیر ھویة تشفیر حقیقیة للبیتكوین. تستفید "blockchain DBX" استفادة كاملة من نسخة محسنة من 
البروتوكول نفسھ ، والتي یمكن تھیئتھا لمنع ربط عناوین ومعامالت مختلفة لتجنب مشاكل التعقب. 

ًتستخدم براھین المعرفة الصفریة لقطع الروابط بین المعامالت تماما مع الحفاظ على سالمة.  تتضمن ُ
عملیة سك العملة إنشاء رمز ممیز باستخدام عملة عامة و 

یوفر بروتوكول "DBX" ، القائم على Zerocoin" (ZDBX)" ، إخفاء الھویة وبالتالي األمان.  تقوم سالسل 
ًالكتل لمعظم العمالت المشفرة ، افتراضیا ، بتسجیل جمیع المعامالت بشفافیة ومتاحة باستمرار ألي تحلیل 
، في حین أن سریة المعلومات المالیة ھي واحدة من أھمھا بالنسبة للفرد.  ھذه الشفافیة تقضي على قابلیة 
استبدال العمالت ، وھو أمر متأصل في التجارة الحرة والتسویات اآلمنة "DBX". ال یستخدم أدلة معرفیة 

صفریة تم تطبیقھا في بروتوكول Zerocoin"(ZDBX)" ، والفكرة الرئیسیة منھ ھي تحقیق إخفاء الھویة عن 
طریق سك الرموز الممیزة التي تستخدم فقط في التجمع ولیس لھا صلة بالعناوین "Zerocoin". البروتوكول   ُ

“Zerocoin” خوارزمية
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ومع ذلك اذا اكتشاف نقاط الضعف في مخطط التشفیر لبروتوكول "Zerocoin" ، والذي اذا سمح أحد 
المھاجمین بإنفاق نفس الرمز مرتین ، وحرق العمالت المعدنیة للمستخدمین اآلخرین.  

  یسمح ھذا للمحققین بالحصول على قائمة باألرقام التسلسلیة المستخدمة مسبقا وتحدید المعامالت غیر ً
الصالحة.  قدم المطورون طریقة سھلة لحل ھذه المشكلة باستخدام مفتاح عام عشوائي جدید كرقم 

تسلسلي.  یجب توقیع معامالت المصروفات بشكل إضافي باستخدام ھذا المفتاح العشوائي ، ولن یتمكن 
المھاجم من إنفاقھا ، حیث لن یكون لدیھ مفتاح عام لذلك ، على الرغم من حقیقة أنھ سیتمكن من رؤیة 
الرقم التسلسلي وإنشاء عمالت معدنیة  بنفس الرقم.  وبالتالي ، فإن بروتوكول "ZDBX" ال یسمح بربط 
المعامالت السابقة بعناوین أخرى ، باستخدام مبدأ خلط العمالت المشفرة من عناوین مختلفة ، ویضمن 

استخدام تشفیر RSA2048 السریة التامة للبیانات الرئیسیة التي ال یمكن أن یعرفھا أي طرف ثالث  ، بما 
في ذلك النظام. 

إن تفرد النظام البیئي "DBX" ھو أنھ یستخدم نظام نقاط تفتیش التجمع ، والذي یسمح لك بالحصول على 
قوة حوسبیة أقل بكثیر مع إمكانیة تجمیع عدد كبیر من العمالت فیھ  . ھذا یجعل المعامالت على النظام 
ًالبیئي "DBX" لیست فوریة تقریبا فحسب ، بل تتطلب أیضا الحد األدنى من استھالك الطاقة. من عنوان  ً
المستخدم ، یتم تحویل العمالت المعدنیة إلى تجمع ، وبعد ذلك یتم إنفاقھا منھ في أي اتجاه ، سواء داخل 
النظام  وخارجھ ، التمریر إلى عناوین "DBX" كرمز یشیر إلى قیمة األصل. تجمع الرموز المبنیة على 

بروتوكول "Zerocoin" ھو نظام blockchain المركزي.  بدال من إرسال عمالت "DBX" مع آثار الملكیة ً
ومخاطر التتبع ، یرسل النظام تأكیًدا بالمعرفة الصفریة ، وبعد ذلك یتم تحویل الرموز الممیزة مرة أخرى 

إلى عمالت "DBX" إلى عنوان الوجھة. 

عند استخدام إثبات المعرفة الصفریة ، فإنھ یوفر إخفاء الھویة عن طریق إخفاء الرموز الصفریة التي یتم 
إنفاقھا بالضبط في المجموعة.  

ُبدال من ذلك ، یظھر فقط أن المستخدم لدیھ الحق في إنفاق رمز ممیز ، والذي یمكن أن یكون قطعة نقدیة ً
من العمالت في تلك البلوكشین.  

لتجنب ذلك ، تم إجراء مراجعة عالمیة ، ونتیجة لذلك یكون لكل "ZDBX" رقم تسلسلي فرید خاص بھ.  
"ZDBX" یتطلب البروتوكول الكشف عن ھذا الرقم التسلسلي وتأكید صالحیتھ فقط عندما یتم إنفاق

المفتاح السري.  نتیجة لسك العملة ، یمكن الحصول على عملة عامة عادیة واحدة ، والتي یمكن بعد ذلك 
استبدالھا برمز واحد في المجموعة.  عند إجراء عملیة ، یكون المستخدم عبارة عن أصول مشفرة ویوفر 

ًمفتاحا سریا ، مما یثبت أنھ مالك العملة.   ً

ًفي الواقع ، في كل مرة یتم فیھا إجراء معاملة ، یتم سك عمالت معدنیة جدیدة خالیة تماما من أي سجل ، 
مما یعني أنھ یصبح من المستحیل تتبع المعامالت وربطھا بالعناوین وأصحابھا بأي شكل من األشكال.  

“DBX” أمن معلومات نظام البیئي رقمي

الفئات والسك 

ً ً ً عندما ینفق المستخدم مبلغا معینا من  ، ”DBX“ یتلقى رمزا ممیزا في تجمع "Zerocoin" ، یؤكد أن لدیھ ھذا ً
األصل ذي القیمة.  ومع ذلك ، ال یتم تمثیل القیمة بعملة "DBX" ، التي لھا تاریخھا الخاص ویمكن ربطھا 
بعنوان المستخدم ، ولكنھا مجموعة من الرموز الممیزة لفئات مختلفة مستخدمة في النظام.  لإلشارة إلى 

الفئة ، في العدید من العملیات ، یتم استخدام أرقام كاملة فقط في نفس الوقت ، باستثناء تغییر طفیف ، 
لذلك من المستحیل تحدید العناوین المتضمنة في المعاملة بمجموع الطوائف.  في عملیة سك الرموز 

ًالجدیدة ، والتي تحدث تلقائیا ، یتم تحدید الفئات التي تمثل مبلغ تحویل معین بواسطة خوارزمیة النظام.  
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باإلضافة إلى ذلك ، من أجل األمان والحفاظ على الرموز الممیزة القیمة الخاصة بك ، من الضروري 
مراعاة أن بیانات الرموز الممیزة التي تم سكھا لمدة المعاملة ال یتم تخزینھا في blockchain ، ولكن في 

ًقاعدة بیانات مستضافة محلیا.  یتم إنشاء رقم تسلسلي لكل فئة.  لذلك في حالة حدوث أي أعطال في 
الكمبیوتر أو مشاكل في اإلنترنت ، ھناك خطر فقدان الرموز الممیزة الخاصة بك ، لذا فإن األمر یستحق 

 .wallet.dat عمل نسخة احتیاطیة من ملف

یحمي استقرار "DBX" استثمار المستخدم في العمالت المشفرة ، وتضمن سریة المعامالت لیس فقط 
ًخصوصیة الموارد المالیة ، ولكن أیضا حمایتھا من المتطفلین.  یستند أصل العملة المشفرة "DBX" على 

المبادئ التي وضعھا مبتكرو أول عملة مشفرة - Bitcoin ، وسھولة استخدام Litecoin fork ، باإلضافة إلى 
إخفاء الھویة والسرعة المتوارثة في Zcash & Dash. باإلضافة إلى ذلك ، تستخدم شبكة 

األصول المشفرة "DBX" ھي نظام ذاتي التطویر وضع في مسار للتقدم المستمر ، حیث یتم توجیھ حوالي 
سدس المكافأة لكل كتلة إلى تطور الشبكة.  وبھذه الطریقة ، یمول المجتمع البرامج التسویقیة الشھریة 

وتطویر البرامج واألنشطة األخرى الالزمة لتولید ھذه اإلیرادات المالیة.  یتم اتخاذ جمیع القرارات 
المتعلقة باتجاه التقدم وتمویلھ في المجتمع عن طریق التصویت على ماسترنود.

"DBX" بروتوكول "Zerocoin" المجھول المجرب والصحیح ، والذي یكون فعاال قدر اإلمكان بعد ً

التحسینات ، ویوفر الحمایة ضد تحلیل blockchain وتتبعھ.  یسمح توافق في اثبات المصلحةللمستخدم في 
شبكة "DBX" بتولید عمالت أكثر واستخدام العملة المشفرة مقارنة باألنظمة األخرى عن طریق تقلیل 

استھالك الطاقة.  یتم تعدیل وضبط كل ھذه الخوارزمیات الوظیفیة بطریقة خاصة ، مما یسمح لك 
بالتخلص من عیوبھا المتأصلة ودمج الوظائف المطلوبة في عملة تشفیر واحدة.  یتم ضمان استقرار 
األصول المشفرة "DBX" من خالل عدد محدود من العمالت ذات اإلعدادات الدینامیكیة بشكل دوري 

ورسوم المعامالت.  باإلضافة إلى ذلك ، ال یوجد مجال للتالعب في النظام یمكن أن یسمح للمطورین أو 
ألي شخص آخر باللعب بقیمة العملة المعدنیة.  

ًیبدأ سك العمالت المعدنیة تلقائیا عند فتح المحفظة ، وتكون شبكة ”DBX“ كذلك متزامن.  وھذا یلغي 
ًالحاجة إلى البدء یدویا في عملیة سك العملة أو عملیة التحویل.  یساعد ذلك على زیادة سریة المعاملة 

ًوالعناوین المعنیة ، نظرا لظھور عدد كبیر من الرموز الجدیدة من فئات مختلفة من أماكن مختلفة ، یتم 
اختیار العمالت بواسطة خوارزمیة آلیة ، ویتم سك كل فئة من مصادر مختلفة.  في حالة النقص في العدد  

توفر العدد الكافي منھا. 

أمان المعاملة

مستخدم العملة المشفرة "DBX" ، عند إرسال الرموز الممیزة من المجموعة ، لدیھ القدرة على تحدید 
مستوى األمان المطلوب في نطاق١-١٠٠، والذي یحدد عدد الرموز الممیزة المشاركة في خلط العمالت 
المعدنیة.  لذلك ، مع كل مستوى الحق ، سیزداد عدد الكتل ، والتي ستتم إضافة الرموز الجدیدة إلیھا.  

وفقا لذلك ، كلما زاد عدد الكتل ، كلما زاد التعقید الحسابي ، ستكون ھناك حاجة إلى مزید من الطاقة ً
والوقت المستغرق في المعاملة ، ولكن في نفس الوقت ، كلما زادت السریة ، وبالتالي ، أمان المعاملة.  

معامالت فوریة مجھولة المصدر مع تأكید 

ان ھدف المنشئین "DBX" ھو تزوید المستخدم الجماعي بوسائل رقمیة آمنة حقا من تدخل طرف ثالث ، ً
سواء للمدفوعات الیومیة أو ألغراض االستثمار طویل األجل.  
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 - تأكید الرمز الرئیسي - ١٠ بلوك ؛ 

تؤدي Masternodes في بروتوكوالت خوارزمیة "DBX" إلى ظھور العدید من المیزات المثیرة لالھتمام 
غیر المتوفرة في سالسل الكتل التقلیدیة.  باإلضافة إلى األساسیات ، تشتمل الخدمات التي توفرھا  

Masternodes_للشبكة على أدلة حول كیفیة تشغیل رمز رئیسي باستخدام إما مزود استضافة أو من خالل 

إعداد وصیانة حل االستضافة الخاص بك.  یمكن لمستخدمي شبكة "DBX" اختیار إدارة رمزھم الرئیسي في 
محفظتھم الخاصة.  ال یتطلب األمر سوى بضع خطوات واستعداد المستخدم لتحمل مسؤولیة إعداد وتأمین 

وصیانة كل من خذمة masternode 2.0 والضمانات الرئیسیة.  
فیما یتعلق بالمعاییر الفنیة واالمتثال لمتطلبات أمن المعلومات ، توفر المنصة األدوات التالیة:

ھذا یضمن عمل النظام بأكملھ ، والذي یكافأ أصحاب العقد الرئیسیة بانتظام.  تخصص شبكة "DBX" أكثر 
من  ٪٤٥ من إجمالي رسملة األصول للعقد الرئیسیة ، وھو عامل جذاب للغایة للمستثمرین.  لذلك ، فإن 

ًمالكي العقد الرئیسیة ھم األكثر اھتماما بنجاح المشروع ، لذلك ھم وحدھم الذین یحصلون على حق 
التصویت في تحدید اتجاه تطور النظام البیئي  رقمي وتخصیص المیزانیة.  عند إنشاء كتل جدیدة ، یتم 

 ."DBX" تخصیص  ٪١٠ من المكافأة لتمویل تطویر وتنفیذ العدید من الوظائف والتحسینات في النظام البیئي
الشرط األساسي لتشغیل رمز رئیسي على شبكة "DBX" ھو قفل تأمین DBX 500 ، والذي ال یمكن إنفاقھ 

   ."DBX" دون مقاطعة الرمز الرئیسي.  المطلب الثاني ھو الخادم الفعلي الذي یقوم بتشغیل برنامج ماسترنود

"DBX" خوارزمیة إنشاء الرموز الممیزة لـ

تستفید "blockchain "DBX من الخصائص األساسیة  الالمركزي غیر القابل للتغییر إلجراء معامالت 
النظیرلھا  حیث تتحقق الشبكة نفسھا من المعامالت وتؤسسھا دون مشاركة أي طرف ثالث.  في الوقت 

نفسھ ، یستخدم  blockchain Bitcoin الذي كان بمثابة نموذج أولي و إجماع إثبات العملھ، والذي یعتمد على 
قوة معالجة الشبكة، مما یزید بشكل كبیر بمرور الوقت من التعقید واستھالك الطاقة لدعم الشبكة من أجل  

مھام التشفیر.  مع ظھور Litecoin ، وھي شوكة Bitcoin ، بدأوا في استخدام خوارزمیة Scrypt ، والتي 
تسمح بتجزئة الكتلة بشكل أسرع ، ولكن بھا قیود تقنیة أكثر ، تتطلب أجھزة متخصصة أكثر تكلفة لتعدین 
 ، Proof-of-Stake (PoS) مبدأ إجماع DBX یستخدم تعدین ، Bitcoin وظیفة الشبكة وصیانتھا.  على عكس

ًوالذي ینفق الكھرباء بسھولة أكبر واقتصادیا ، وال یتطلب مثل ھذه األجھزة باھظة الثمن. كل ٦٠ثانیة ، یتم 
إعادة توجیھ كتلة ٢میجابایت بإصدار ٦ عمالت جدیدة من نوع "DBX" ، منھا ٥ یتم إرسالھا إلى 

Masternode_و Staking كمكافأة ، و ١ "DBX" یتم إرسالھا إلى احتیاطي superblock لتطویر الشبكة. 

یتم حرق رسوم التعدین وكذلك المعامالت لضمان استقرار الرمز الممیز ،  أثناء الحفاظ على سیولة العملة 
المشفرة كوسیلة للدفع ، فإن سك الرموز الجدیدة لن یكون محدوًدا بشدة ، مع ضمان استمرار تشغیل شبكة

blockchain في تلقي المكافآت.ھذا یوازن بین نظام وقیمة "DBX" مع االحتفاظ  الرسوم على نفس المستوى 

دون الحاجة إلى زیادتھا بشكل منتظم. 

ماسترنود 2.0 

یعمل نظام "DBX" على حساب العقد الرئیسیة ، وھي خوادم قویة مدعومة بضمانات في عمالت "DBX". تم 
تصمیم عقد الشبكة ھذه  من آلیة حوكمة blockchain باإلضافة إلى الخدمات اإلضافیة بشكل أساسي.  تم 

إطالق العقد الرئیسیة األولى في عام ٢٠١٤ على شبكة العمالت المشفرة داش التي تم اختراعھا من أجلھا 
."DBX" بضبط والتي ھي سلف أصول التشفیر

تقوم العقد الرئیسیة بتخزین نسخة كاملة من "blockchain "DBX ، وھو نظام حسابات المستخدمین على
blockchain ، كما توفر خدمة فریدة من المستوى الثاني.  على سبیل المثال ، في العملة المشفرة داش ، 

توفر العقد الرئیسیة تشغیل األدوات المسؤولة عن سرعة المعامالت وإخفاء الھویة.  مثل سابقتھا داش ، في 
."DBX" یجب دعم العقد الرئیسیة بتأكید التعھد في عمالت النظام البیئي ، "DBX" شبكة
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تم تصمیم DBX" ("ERC20")" للمستخدمین لمرونة عملیات blockchain. تفتح ھذه الفرصة تكییف األصل في 
.ETH مع روابط االتصال لنظام Defi الرموز العالمیة.  تتیح المنصة للمستخدم االندماج بسرعة في مشاریع

 السرعة األولیة للمرور - ٩دقائق (یتغیر مع إعادة تكوین تعقید الشبكة) ؛  

- إثبات العمل / إثبات الحصة.

 .Ethereum المصمم خصیصا للصناعة المالیة ، ھو البروتوكول الرسمي لشبكة ، "ERC-20" ًبروتوكول
ICO /  تستخدم معظم .Ethereum blockchain ھذه الشبكة ھي المعیار العالمي إلنشاء األصول الرقمیة على

 IEOالموجودة في العالم عقوًدا ذكیة لمنصة blockchain الخاصة.  وبالتالي ، فإن الھدف العالمي الذي 

تتیحھ منصة "DBX" ، وھي جھة إصدار الرموز الممیزة "DBX" ، ھو إنشاء أصل رقمي أساسي یمكن أن 
یحل محل العملة الرسمیة المعتادة لألسر ، سواء في التراكم أو في شراء السلع والخدمات في كل یوم من 

الحیاة.  

 - تأكید المعاملة - ٦ بلوك ؛ 

- خوارزمیة "كوارك". 

"ERC-20" خوارزمیة

نظام االتصاالت الخاص بالمشروع مبني على أساس طلب المستخدم.  مع تطور اتجاھات االستثمار من 
. "ERC- ، ثانیة متعددة المستویات "DBX" ظھرت خوارزمیة شبكة ، DeFi العمالت المشفرة إلى مساحة

20"

یسمح تركیز النظام على blockchain الذكیة بتقسیمھ إلى فكرتین مختلفتین أساسیتین لتقنیات التشفیر.  

وبالنسبة لھیاكل األعمال ، ستصبح العملة المشفرة "DBX" أداة استثمار ال یمكن االستغناء عنھا وسریة 
ومربحة وآمنة لالستخدام.

 "DBX" ألي أغراض یتم جمع األموال في النظام البیئي :"Crowdsale" 

قررنا إجراء بیع جماعي ألننا نرى في مجموعة األدوات المطورة ، والتي سیتم إطالقھا على النظام البیئي 
ًرقمي "DBX" ، انھ استثمارا واعًدا ومربحا في التقنیات المبتكرة  وشفافة لكسب المال ، بما في ذلك في  ً

شكل دخل . 
ً یمكن لكل مستثمر یتخذ قرارا باالستثمار من أجل تحقیق الدخل و اختیار األداة األنسب للعمل على المنصة 

ً، بناء على تفضیالتھ الخاصة من حیث الدخل والمخاطر والمشاركة في عملیة اإلدارة.  من وجھة نظر 
أحد األصول لالستثمار ، فإن الرموز الممیزة "DBX" لھا إمكانات كبیرة لزیادة الدخل بسبب الجودة 

الرئیسیة و الخسائر المحدودة ، والتي توفر قیمة وتفرد ھذا األصل الرقمي.  
یتم إصالح حجم إصدار "DBX" والتحكم فیھ بواسطة النظام البیئي الرقمي نفسھ. إذا كان مقدار رسوم 
المعاملة عند شراء الرموز الممیزة "DBX" المحددة داخل الكتلة یتوافق مع عدد العمالت المعدنیة ، تم 

تجاوز المبلغ ، عند الطلب على تجاوز عدد الرموز الممیزة و حجم المشكلة التي تم إصالحھا ، فسیقوم 
ًالنظام تلقائیا بتدمیر الكمیة الزائدة من العمالت الناتجة عن ھذه المعامالت.

ھذا یعني أن عدد الرموز الممیزة "DBX" على blockchain لن یتجاوز أبًدا حجم اإلصدار المعلن عنھ في 
األصل ، مما یسمح لنا بضمان سیولة عالیة من الرموز الممیزة الخاصة بنا بسبب العرض المستمر.  

ًًوبالتالي ، نظرا للعدد الثابت من الرموز الممیزة على  blockchain ، فإن السعر سیرتفع دائما ، ولن یسمح 
عدد العمالت التي تساوي العملة التي تم إنشاؤھا ، بزیادة المعروض من الرموز عن طریق تقلیل قیمتھا.  

وبالتالي ، فإن وظیفة "DBX" ھي نظام بیئي دینامیكي ومستدام یمكنھ التكیف الذاتي واالستجابة للتغیرات في 
ظروف السوق.  یمكن مقارنة عملیة الضبط الذاتي بنموذج تنظیم العمالت الورقیة ، عندما یحدث سحب 

المعروض النقدي من التداول عندما یتغیر مستوى التزامات االئتمان (للدولة أو موضوعات نظام السوق) 
لألموال المقترضة في االقتصاد. 



22

ً في االقتصاد الحقیقي ، یتم تنظیم ھذه العملیة مركزیا من قبل الحكومات والبنوك ، بینما في 
ً "blockchain "DBX یحدث ھذا تلقائیا والمركزي ، بفضل الخوارزمیات المدمجة ، وبدون قدرة أي شخص 

على التأثیر بشكل ھادف على ھذه العملیة.  وھذا یلغي مخاطر األنشطة االحتیالیة ، وإمكانیة استخدام 
ًالمعلومات الداخلیة لھذف غیر القانوني.  یحدث ھذا التنظیم الذاتي فقط بناء على عدد المعامالت ومقدار 

الرسوم وعدد العمالت المعدنیة .  

سیتم تخصیص األموال لألدوات لزیادة القاعدة األساسیة لألصل.  االتجاھات الرئیسیة ھي التطورات 

حتى إذا أراد شخص ما التأثیر بشكل غیر مباشر في مسألة العمالت المعدنیة ، في القیمة محددة ،و تعقید 
الخوارزمیات المضمنة في النظام األساسي ، یكاد یكون من المستحیل التنبؤ بھا.  وفقا لشروط البیع ً

الجماعي ، یبلغ إجمالي عدد الرموز الممیزة الصادرة ل ١٧،٦٠٠،٠٠١،٠٧١ قطعة. منھا 
٨،٠٠٠،٠٠١،٠٧١ سیتم إعادة توزیعھا على Masternode ، مع توزیع شھري ألرباح األسھم الذكیة 
بمبلغ  ٪٣ لكل مستخدم من مبلغ رصید األصول في المحافظ.  وبالتالي ، تمنح منصة "DBX" المستخدم 

الحق في المكافأة ، مقابل الوثوق بأصل رقمي ، في المرحلة األولیة من تطویر المنصة أثناء تكوین الشبكة 
وربط االتصاالت بجمیع المصادر الممكنة.  ستوزع المنصة على blockchain الالمركزیة الخاصة بھا 

ًالمكافأة على مستخدمیھا.  یتم تقدیم ١٧٦٠٠٠٠٠٠٠رمز الستخدامھا في وضع IEO. نظرا لتقلیل مخاطر 
.IEO ًالمستثمرین ، تخطط المنصة للحد من البیع المجاني للرموز لمدة ٩٣ یوما بعد

التكنولوجیة لزیادة البنیة التحتیة للنظام بأكملھ.  
بسبب زیادة كثافة أساس الشبكة الرقمیة ، تخطط "DBX" لزیادة تواجدھا في مختلف المجاالت الرقمیة 

والتكنولوجیة ، التي یحددھا طلب المستخدمین والنظام االقتصادي ككل ، مع أفق تنبؤ قدره ٥-١٠  سنوات 
في المستقبل.  

المجاالت النشطة الواعدة ھي الخدمات المصرفیة الھامة ، واالستثمارات الرقمیة ، والتطویر التكنولوجي 
لمشاریع في مجال التطبیقات الرقمیة ، والتجارة اإللكترونیة ، والتجارة اإللكترونیة.  في االتجاھات 

االستراتیجیة الرئیسیة ، ال تأخذ "DBX" في الحسبان إدارة مخاطر المشروع الرقمي فحسب ، بل تنشر 
ًأیضا أدوات تحلیلیة في تنویع المخاطر لحمایة رأس مال مستثمریھ.  
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- تسویق وتعمیم األفكار األساسیة للنظام البیئي الرقمي "DBX" ، وبناء قاعدة المستخدمین المحتملین.

 - تطبیق الھاتف المحمول b2b ، b2c ، c2c لتبادل المعامالت ، مع سوق للمستخدمین ، ونظام استرداد 
نقدي حافز

 - تنفیذ خطة تطویر إستراتیجیة تضمن نمو التداول وسمعة "DBX" في سوق العمالت المشفرة  ؛  

إجمالي عدد الرموز (عمالت المشفرة): ١٧،٦٠٠،٠٠١،٠٧١ 

 - استثمار  تطبیق "الصندوق الرقمي" 

الحد: ال 

في عام ٢٠٢١، سیتم إطالق األموال التي تم جذبھا: - تنفیذ blockchain خاص مع مكاتب  البعد حاسوبیة

ً - تسجیل الشركة وترخیص الشركة في البلدان المستھدفة استراتیجیا

"DBX" من أجل:

- نمو دخل الرسوم للمستثمرین من جمیع المعامالت على المنصة ؛  

معطى اإلصدار 

- تنفیذ التطورات التقنیة: إضافة خدمات جدیدة وأنظمة تحلیلیة.  

المبیعات في البورصات (عمالت المشفرة): ٣،٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠

سیتألف البیع العام لرموز "DBX" من ٣ جوالت ، سیتم خاللھا عرض عدد محدود من العمالت المعدنیة 
للبیع.  من المقرر استخدام االستثمارات التي سیتم اجتذابھا أثناء البیع الجماعي للنظام اإلیكولوجي الرقمي        

- توسیع جغرافیة األعمال: فتح مكاتب ، والمشاركة في األحداث الدولیة ؛  
- الحصول على التراخیص: لتعزیز الھیكل القانوني لألعمال في بلدان التواجد الجدیدة ؛  

DBX :المؤشر ، DBX   :االسم

ًعائد االستثمار: ماسترنودا  ٪٣ شھریا

PIVX/ETH: منصة
Fork/20ERC :النوع

Masternode Stakng (عمالت المشفرة): ٨،٠٠٠،٠٠١،٠٧١ 

احتیاطي (عمالت المشفرة)  : ٣،٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 - حساب عبر اإلنترنت مع القدرة على التبادل بین بلوكشین محدد- اتصال بطرف ثالث 

  المكافأة  برنامج اإلحالة (عمالت المشفرة): ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ٠،٠٦٤٢ :IEO تكلفة

رموز الممیزة غیر المباعة: محتفظ بھا للعضویة المستقبلیة 

 طرق الشراء المقبولة: جمیع العمالت المشفرة الرئیسیة و العمالت ورقیة. 

 تسویق (عمالت المشفرة): ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ًأیضا ، أثناء اإلیداع األولي ، یتم توفیر مكافأة شھریة بنسبة  ٪٣ في حالة االستثمارات التي ال تقل عن 
.DBX ٥٠٠

البیع الخاص والبیع العام (عمالت المشفرة): ١٧،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠
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"DBX" للنظام البیئي الرقمي "Crowdsale" توزیع العمالت

جوالت المبیعات

 DBX  *0.0214 USD = 12 121 212 USD 666 666 566 / قبل البیع 1

 DBX  *0.0321 USD = 18 181 818 USD 666 666 566 / قبل البیع 2

3 IEO 666 666 566 / البیع DBX  *0.0642 USD = 36 363 636 USD 

USD 667 666 66                                           إجمالي البیع الجماعي

تمویل الجماعي االسقاط

توزیع العمالت

احتیاطي ماسترنود 2.0  تبادل

 ١٧،٦٠٠،٠٠١،٠٧١ DBX  إجمالي الرسملة
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“DBX” للنظام البیئي الرقمي crowdsale خریطة

خریطة طریق تفاعلیة للخطوات الرقمیة 

البیع الجماعي  ویب-محفظة التبادل مكاتب تمثیلیة: اسطنبول ،
ھونغ كونغ ، موسكو ،
 فرانكفورت ، زیورخ ، دبي ،
 الریاض ، سنغافورة ، مومباي ،
 جوھانسبرغ

إطالق منصة
«الصندوق الرقمي»

البیع الجماعي  اطالق منصة
«دیجیتال فیغاس»

مكاتب تمثیلیة: شیكاغو ،
 نیویورك ، تورنتو ،
 ولینغتون ، سیدني ،
 ساو باولو ، طوكیو ،
 شنغھاي ، لندن

ATM DBX شبكة
في جمیع مدن المكاتب التمثیلیة 

إطالق منصة
صندوق المساعدة

سعر العملة في البیع الجماعي ٠،٠٦٤٢$

7 788 DBX 15 888 DBX 48 130 DBX 80 996 DBX 163 552 DBX

+312 DBX +1 402 DBX +3 115 DBX +7 789 DBX

+233 DBX +476 DBX +1 443 DBX +2 429 DBX +4 906 DBX

سعر العملة ”DBX“ في البیع الجماعي

منحة %2  منحة %3  منحة %4  منحة %5 

عقد ماسترنود عقد ماسترنود عقد ماسترنود عقد ماسترنود عقد ماسترنود
في شھر 3% في شھر 3% في شھر 3% في شھر 3% في شھر 3%



26

@ cryptonetwork@dbx.sow w w www.dbx.so

Etiler Avenue Evliya Celebi Street
No 23/106 Muratpasa/ Antalya/Turkey

dbx_network www.dbx.so

 

dbx_network

 “DBX” فریق النظام البیئي الرقمي

إیغور زاخاروف
الشریك اإلداري

فاتح كوروغلو
محاسب ، مستشار

 مالي تركیا

إیفان كابوستین
مطور ویب متكامل

ألیكسي بلوخین
مطور ویب متكامل

الكسندر تاراسكین
مطور ویب متكامل

دانیال دوبوفوي
التسویق الرقمي

سفیتالنا بیریوكوفا قرطاج
مدیرة المنتج تركیا

معلومات للتواصل

نادیجدا زخاروفا
المدیرة التنفیذیة،إستوانیا

خالد وردیم
الممثل الرسمي في

 الدول العربیة


