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ــة ــع أو التمــاس عــرض لشــراء  :إخــالء المســؤولية القانوني ا لبي ــل عرضــً ــا يمث ــدي م ــي التمهي ــتند التعريف ــي هــذا المس إذا ال يوجــد ف

ــتند التعريفـــي فقـــط لتلقـــي المالحظـــات والتعليقـــات مـــن  BleuMint أي عمـــالت معدنيـــة أو رمـــوز مميـــزة. تنشـــر هـــذا المسـ
ــة مجان ــديم هدي ــا أو تق ــع عملتن ــديم عــروض خصــم لبي ــوم بتق ــدما نق ــور. إذا وعن ــةالجمه ــالل  (AirDrops) ي ــن خ ــك م ــيتم ذل ، فس

  اإللكتروني. مستندات العرض النهائية ، أو في موقعنا على اإلنترنت والسوق

ــى  ــا عل ــيعتمد نجاحه ــف ، وس ــدير الموق ا لتق ــً ــر وفق ــن أن تتغي ــي يمك ــة ، والت ــدي الخطــط الحالي ــي التمهي ــتند التعريف ــذا المس ــدد ه يح
ــد مــن العوامــل الخارجــة عــن ســيطرتنا ، ب ــات العدي ــة بصــناعات البيان ــى الســوق والعوامــل المتعلق ــك العوامــل القائمــة عل مــا فــي ذل

ــل  ــى تحلي ــط إل ــتند فق ــتقبلية تس ــداث المس ــول األح ــات ح ــل أخــرى. أي بيان ــفرة ، و عوام ــالت المش للقضــايا  BleuMintCoinوالعم
  .الموضحة في هذا المستند التعريفي التمهيدي

  Bleu Mint Coin  الهدف من عملة

Bleu Mint Coin  ــى ــة عل ــة قائم ــة المركزي ــارة عــن منصــة رقمي ــة المشــفرة  و  blockchainهــي عب ــع العمل ــادل م ــيلة للتب وس
  الخاصة بها.

    Bleu  أصل اسم

. يـــرتبط اللـــون األزرق غيـــر مســـتقطبةاللـــون األزرق ، لـــون الســـماء والبحـــر ، هـــو لـــون جـــذاب كونيـــا علـــى الطيـــف بســـمات 
، هــو  Bleu هــو بنــا  الخــاص اســم اللــون والــوالء والثقــة والعمــق أو المســافة والالنهايــة والخيــال. بالــذكاء والمعرفــة والوئــام 

  مظهر رمزي لكل هذه السمات.

  BlockChain  سلسلة الكتل

  .سلسلة الكتل المستقلة الخاصة بها ، وتعمل على بنيتها التحتية الخاصة BleuMintCoin تستخدم

، الـــذي يتميـــز بســـجل معـــامالت سلســـلة كتـــل أســـرع بكثيـــر مقارنـــةً بـــالبيتكوين.  Litecoinتشـــعبات  BleuMintCoinتســـتخدم 
ــدى  ــل  BleuMintCoinلـ ــات العمـ ــاع إثبـ ــول إجمـ ــة  Proof of Workبروتوكـ ــماة  hashingوخوارزميـ ــا المسـ ــة بهـ الخاصـ

Scrypt .كجوهرها  

  Bleu Mint Coin  األساس المنطقي وراء عمالت

  :نياألساس المنطقي التق

ــة  ــن عمل ــدف م ــى أصــولهم  Bleu Mintاله ــداول عل ــتثمار والت ــنهم االس ــث يمك ــور حي ــالت للجمه ــة للعم ــوفير محفظــة رقمي ــو ت ه
  الالمركزية. blockchainداخل 

أفضــل لتعــدين  Hashrateببنــاء وإنشــاء مراكــز تعــدين لشــركائنا وتمكيــنهم مــن الحصــول علــى  Bleu Mint Coinســتقوم 
والــذين  Bleu Mintلي المواصــفات أو الخــوادم الســحابية. سيســتخدم شــركاء مركــز التعــدين فــي عــا VPSعمالتنــا باســتخدام 

ــيهم  ــرعة ( Mining Hubsيطلـــق علـ ــائق السـ ــوين فـ ــوادم ذات تكـ ــن CPU Miningخـ ــة مـ ــم مجموعـ ــدورها تضـ ) ، والتـــي بـ
وســـتقوم  blockchainالمعـــدنين تحتهـــا. سيحصـــل المعـــدنين علـــى مكافـــآت الكتلـــة الخاصـــة بهـــم للتحقـــق مـــن صـــحة وإنشـــاء 

  .مراكز التعدين بتحصيل رسوم معامالتهم من المعدنين 

ــى  Bleu Tokens (BleuT)ســيتم اطــالق  ا جــًدا ، و تشــغيلها عل ــً ــاع  Solana Blockchainقريب ــات إجم ــى "إثب ــل عل ــذي يعم ال
  لجميع المنتجات الموجودة في خريطة طريق الشركة. معامالت كرسوم  BleuTالتاريخ. سيتم استخدام 

  :األساس المنطقي للتطبيق
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 Bleu Mint Coin  مملوكــة لشــركة برمجيــات هــي Dynamic Solutions - DSAT Global  مــع تطبيقــات واســعة النطــاق

ــال  ــد ومج ــلة التوري ــالت لسلس ــتخدام عم ــيتم اس ــة. س ــارة اإللكتروني ــات  Bleu Mint التج ــن منتج ــة م ــامالت لمجموع ــوم مع كرس
  :وخدمات الشركة

ــة التســوق المرتبطــة بتطبيقــات التجــارة اإللكترونيــة كـــ ● ــي الشــراء مــن عرب ــة: اســتخدام العملــة المشــفرة ف   التجــارة اإللكتروني
Magento & WordPress  

  المركبات المملوكة لألفراد و الشركات صيانة المركبات: خاصة  ●

  ● إدارة المنتجات: لمنع المنتجات المقلدة

 األساس المنطقي للمجتمع:

ــة هــو تخصــيص  ــذه العمل ــدين ه ــن تع ــوم 30الغــرض الرئيســي م ــي يق ــة الت ــال الخيري ــدين لألعم ــة مســبقة التع ــة الرقمي ــن العمل ٪ م
ــي الســ  ــرة ف ــمى "الفطي ــادرة تس ــن خــالل مب ــركتنا م ــا مؤســس ش ــع"  -ماء به ــذاء للجمي ــم FEED IN NEED" -الغ ــل دع ــن أج " م

ــم المتحــدة  ــامج األم ــم أهــداف برن ا ودع ــً ــالم األكثــر تخلف ــزاء الع ــرة فــي أج ــوع الخطي ــة قضــية الج ــات ومعالج ــاجين بالوجب المحت
 اإلنمائي.

 نهوض بالمجتمع.٪ لل10٪ أخرى من العملة المعدنة مسبقًا لمساعدة ودعم مشاريع تمكين المرأة وآخر 10سيتم تخصيص 

ــددة  ــات متع ــركة البرمجي ــي ش ــون ف ــذين يعمل ــوظفين ال ــدعم الم ــدات ل ــن العائ ــزء صــغير م ــيتم تخصــيص ج ــك ، س ــى ذل إضــافة إل
  الجنسيات لدينا ، والتي تعمل في خمسة بلدان.

  من نحن؟

ــر  ــغ مــن العم ــركة برمجيــات تبل ــن ش ــم  20نح ــذ ودع ــوير وتنفي ــعة فــي تط ــمة واس ــدينا بص ا ول ــرامج لألنظمــة عامــً ــات الب منتج
  .األساسية للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد وصناعة التجارة اإللكترونية

ســيتم تحقيــق هــذه المســعى عبــر االســتفادة مــن موهبتنــا الداخليــة وخبراتنــا فــي البرمجيــات إضــافة إلــى معرفتنــا بــاألجهزة و 
  واألمن السبراني  VMwareالخوادم و برامج 

  ارطة الطريق؟إلى أين نتجه في خ

  :خارطة الطريق التنظيمية

ا ، و الــذي يمتلــك منتجــات برمجيــة 20مــن خــالل الخبــرات و القــدرات المتراكمــة فــي إدارة مركــز تطــوير يبلــغ مــن العمــر   عامــً
ــل للتوســع فــي تطــوي IP) بملكيتهــا الفكريــة( ر خاصــة بالخــدمات اللوجســتية وسلســلة التوريــد والتجــارة اإللكترونيــة ، نســعى بــال كل

  .المنتجات البرمجية التي يتطلبها المجتمع

ــن  ــر م ــدينا أكث ــن  16ل ــة. نح ــي الســوق العالمي ــا ف ــذها ودعمه ــتم ترخيصــها وتنفي ــي ي ــام والت ــا بشــكل ت ا فكري ــً ــا مملوك ا برمجي ــً منتج
 دولــة. نحــن نلبــي  15دول فــي هــذا المجــال، وتســتهدف خطــط النمــو المســتقبلية لــدينا توســيع عملياتنــا فــي  5متواجــدون فــي 

  لغات. 10دولة وفريقنا يدعم  20احتياجات العمالء في أكثر من 

  :خريطة طريق لمنتجاتها

ا ،  ــً ــوم حالي ــدنق ــل ( بتحدي ــل الكت ــذ سالس ــات لتنفي ــات Blockchainمتطلب ــيانة المركب ــرامج ص ــات ب ــة ، ومنتج ــارة اإللكتروني ) للتج
  للتطبيق.وإدارة المنتجات ، كما هو مفصل في قسم األساس المنطقي 
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  :المواصفات الفنية المقترحة

  ++ C :لغة البرمجة

  Windows ،OS X ،Linux ،Android ،iOS :نظام التشغيل

  Scrypt of Litecoin :الخوارزميات 

  نموذج المصدر: مفتوح المصدر

  :معلومات العملة

  BleuMintCoin: اسم العملة الرقمية

  بلو  Bleu: الرمز

  2022سنة البدء: 

  Bleu مليار 1العمالت المعدنية: إجمالي 

  بلو  100مكافأة التعدين: 

  : دقيقة واحدةBlock Interval الفاصل الزمني للكتلة

  : سنتان Halving Interval الفاصل الزمني للنصف

  ٪ 1مسبق التعدين: 

  :مخاطرال

ـــ ــود ســوق العمــالت المشــفرة ، فهــو يفســح المجــال ل ــك  Crypto Bubbles يعــد التقلــب أحــد العوامــل التــي تق ــار ذل ويمكــن اعتب
  .تهديًدا كبيًرا ألي عمالت بديلة جديدة

ــون  ــرض ، تك ــذا الغ ــاهًزا له ــوب ج ــل المطل ــون التموي ــدما يك ــة. عن ــة بديل ــاح أي عمل ــي نج ــاح ف ــو المفت ــرض ه ــاجح للغ ــذ الن التنفي
  المخاطر عند الحد األدنى.

  :خطط االنتقال المرتقبة إلى الخدمات

ــا ــركة برمجيـ ــفتنا شـ ــاالت بصـ ــن حـ ــر مـ ــرى الكثيـ ــة ، نـ ــارة اإللكترونيـ ــتيات والتجـ ــداد و اللوجسـ ــل اإلمـ ــة سالسـ ــع بخلفيـ ت تتمتـ
  .في نموذج أعمالنا الروتينية blockchain تطبيقات سالسل الكتل

ا لملكيــة أي منتجــات و أصــول نمتلكهــا فــي حياتنــا  اليوميــة ، بصــرف النظــر عــن هــذا ، نحــن علــى ثقــة مــن أن العــالم يتطلــب إثباتــً
  .يمكن تحقيق ذلك NFT Smart Contracts باستخدام العقود الذكية

ــبب  ــو الس ــذا ه ــرع ، وه ــت أس ــي وق ــا ف ــدمات و إنجازه ــى الخ ــة عل ــامالت المعقول ــوم المع ــي رس ــا ف ــي هن ــاح الرئيس ــل النج يتمث
ــي  ــزة ف ــة الممي ــفراتنا الرقمي ــا لش ــد األســرع  Solana block chainالرئيســي وراء تخطيطن ــي تع ــر والت ــن ُعش ــة م ــل تكلف و األق

  بنس واحد.

 ****************************** نهاية المستند التعريفي التمهيدي**********************************
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