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عرضــا لبيــع أو التمــاس عــرض لشــراء
إخــﻼء المســؤولية القانونيــة :إذا ﻻ يوجــد فــي هــذا المســتند التعريفــي التمهيــدي مــا يمثــل
ً
أي عمـــﻼت معدنيـــة أو رمـــوز مميـــزة .تنشـــر  BleuMintهـــذا المســـتند التعريفـــي فقـــط لتلقـــي المﻼحظـــات والتعليقـــات مـــن
الجمهــور .إذا وعنــدما نقــوم بتقــديم عــروض خصــم لبيــع عملتنــا أو تقــديم هديــة مجانيــة ) ، (AirDropsفســيتم ذلــك مــن خــﻼل
مستندات العرض النهائية  ،أو في موقعنا على اﻹنترنت والسوق اﻹلكتروني.
يحــدد هــذا المســتند التعريفــي التمهيــدي الخطــط الحاليــة  ،والتــي يمكــن أن تتغيــر ً
وفقــا لتقــدير الموقــف  ،وســيعتمد نجاحهــا علــى
العديــد مــن العوامــل الخارجــة عــن ســيطرتنا  ،بمــا فــي ذلــك العوامــل القائمــة علــى الســوق والعوامــل المتعلقــة بصــناعات البيانــات
والعمــﻼت المشــفرة  ،و عوامــل أخــرى .أي بيانــات حــول اﻷحــداث المســتقبلية تســتند فقــط إلــى تحليــل  BleuMintCoinللقضــايا
الموضحة في هذا المستند التعريفي التمهيدي.
الهدف من عملة Bleu Mint Coin
 Bleu Mint Coinهــي عبــارة عــن منصــة رقميــة ﻻمركزيــة قائمــة علــى  blockchainو وســيلة للتبــادل مــع العملــة المشــفرة
الخاصة بها.
أصل اسم Bleu
اللـــون اﻷزرق  ،لـــون الســـماء والبحـــر  ،هـــو لـــون جـــذاب كونيـــا علـــى الطيـــف بســـمات غيـــر مســـتقطبة .يـــرتبط اللـــون اﻷزرق
بالــذكاء والمعرفــة والوئــام والــوﻻء والثقــة والعمــق أو المســافة والﻼنهايــة والخيــال .اســم اللــون الخــاص بنــا هــو  ، Bleuهــو
مظهر رمزي لكل هذه السمات.
سلسلة الكتل BlockChain
تستخدم  BleuMintCoinسلسلة الكتل المستقلة الخاصة بها  ،وتعمل على بنيتها التحتية الخاصة.
تســـتخدم  BleuMintCoinتشـــعبات  ، Litecoinالـــذي يتميـــز بســـجل معـــامﻼت سلســـلة كتـــل أســـرع بكثيـــر مقارنــةً بـــالبيتكوين.
لـــدى  BleuMintCoinبروتوكـــول إجمـــاع إثبـــات العمـــل  Proof of Workوخوارزميـــة  hashingالخاصـــة بهـــا المســـماة
 Scryptكجوهرها.
اﻷساس المنطقي وراء عمﻼت Bleu Mint Coin
اﻷساس المنطقي التقني:
الهــدف مــن عملــة  Bleu Mintهــو تــوفير محفظــة رقميــة للعمــﻼت للجمهــور حيــث يمكــنهم اﻻســتثمار والتــداول علــى أصــولهم
داخل  blockchainالﻼمركزية.
ســتقوم  Bleu Mint Coinببنــاء وإنشــاء مراكــز تعــدين لشــركائنا وتمكيــنهم مــن الحصــول علــى  Hashrateأفضــل لتعــدين
عمﻼتنــا باســتخدام  VPSعــالي المواصــفات أو الخــوادم الســحابية .سيســتخدم شــركاء مركــز التعــدين فــي  Bleu Mintوالــذين
يطلـــق علـــيهم  Mining Hubsخـــوادم ذات تكـــوين فـــائق الســـرعة ) ، (CPU Miningوالتـــي بـــدورها تضـــم مجموعـــة مـــن
المعـــدنين تحتهـــا .سيحصـــل المعـــدنين علـــى مكافـــآت الكتلـــة الخاصـــة بهـــم للتحقـــق مـــن صـــحة وإنشـــاء  blockchainوســـتقوم
مراكز التعدين بتحصيل رسوم معامﻼتهم من المعدنين.
قريبــا ج ـدًا  ،و تشــغيلها علــى  Solana Blockchainالــذي يعمــل علــى "إثبــات إجمــاع
ســيتم اطــﻼق )Bleu Tokens (BleuT
ً
التاريخ .سيتم استخدام  BleuTكرسوم معامﻼت لجميع المنتجات الموجودة في خريطة طريق الشركة.
اﻷساس المنطقي للتطبيق:
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 Bleu Mint Coinمملوكــة لشــركة برمجيــات هــي  Dynamic Solutions - DSAT Globalمــع تطبيقــات واســعة النطــاق
لسلســلة التوريــد ومجــال التجــارة اﻹلكترونيــة .ســيتم اســتخدام عمــﻼت  Bleu Mintكرســوم معــامﻼت لمجموعــة مــن منتجــات
وخدمات الشركة:
● التجــارة اﻹلكترونيــة :اســتخدام العملــة المشــفرة فــي الشــراء مــن عربــة التســوق المرتبطــة بتطبيقــات التجــارة اﻹلكترونيــة كـــ
Magento & WordPress
●صيانة المركبات :خاصة المركبات المملوكة لﻸفراد و الشركات
● إدارة المنتجات :لمنع المنتجات المقلدة
اﻷساس المنطقي للمجتمع:
الغــرض الرئيســي مــن تعــدين هــذه العملــة هــو تخصــيص  ٪30مــن العملــة الرقميــة مســبقة التعــدين لﻸعمــال الخيريــة التــي يقــوم
بهــا مؤســس شــركتنا مــن خــﻼل مبــادرة تســمى "الفطيــرة فــي الســماء  -الغــذاء للجميــع"  "FEED IN NEED" -مــن أجــل دعــم
ً
تخلفــا ودعــم أهــداف برنــامج اﻷمــم المتحــدة
المحتــاجين بالوجبــات ومعالجــة قضــية الجــوع الخطيــرة فــي أجــزاء العــالم اﻷكثــر
اﻹنمائي.
سيتم تخصيص  ٪ 10أخرى من العملة المعدنة مسبقًا لمساعدة ودعم مشاريع تمكين المرأة وآخر  ٪10للنهوض بالمجتمع.
إضــافة إلــى ذلــك  ،ســيتم تخصــيص جــزء صــغير مــن العائــدات لــدعم المــوظفين الــذين يعملــون فــي شــركة البرمجيــات متعــددة
الجنسيات لدينا  ،والتي تعمل في خمسة بلدان.
من نحن؟
عامــا ولــدينا بصــمة واســعة فــي تطــوير وتنفيــذ ودعــم منتجــات البــرامج لﻸنظمــة
نحــن شــركة برمجيــات تبلــغ مــن العمــر ً 20
اﻷساسية للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد وصناعة التجارة اﻹلكترونية.
ســيتم تحقيــق هــذه المســعى عبــر اﻻســتفادة مــن موهبتنــا الداخليــة وخبراتنــا فــي البرمجيــات إضــافة إلــى معرفتنــا بــاﻷجهزة و
الخوادم و برامج  VMwareواﻷمن السبراني
إلى أين نتجه في خارطة الطريق؟
خارطة الطريق التنظيمية:
عام ـا  ،و الــذي يمتلــك منتجــات برمجيــة
مــن خــﻼل الخبــرات و القــدرات المتراكمــة فــي إدارة مركــز تطــوير يبلــغ مــن العمــر ً 20
)بملكيتهــا الفكريــة  (IPخاصــة بالخــدمات اللوجســتية وسلســلة التوريــد والتجــارة اﻹلكترونيــة  ،نســعى بــﻼ كلــل للتوســع فــي تطــوير
المنتجات البرمجية التي يتطلبها المجتمع.
ً
مملوكــا فكريــا بشــكل تــام والتــي يــتم ترخيصــها وتنفيــذها ودعمهــا فــي الســوق العالميــة .نحــن
منتجــا برمجيــا
لــدينا أكثــر مــن 16
ً
متواجــدون فــي  5دول فــي هــذا المجــال ،وتســتهدف خطــط النمــو المســتقبلية لــدينا توســيع عملياتنــا فــي  15دولــة .نحــن نلبــي
احتياجات العمﻼء في أكثر من  20دولة وفريقنا يدعم  10لغات.
خريطة طريق لمنتجاتها:
حاليــا  ،نقــوم بتحديــد متطلبــات لتنفيــذ سﻼســل الكتــل ) ( Blockchainللتجــارة اﻹلكترونيــة  ،ومنتجــات بــرامج صــيانة المركبــات
ً
وإدارة المنتجات  ،كما هو مفصل في قسم اﻷساس المنطقي للتطبيق.
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المواصفات الفنية المقترحة:
لغة البرمجة: C ++
نظام التشغيلiOS ،Android ،Linux ،OS X ،: Windows
الخوارزميات: Scrypt of Litecoin
نموذج المصدر :مفتوح المصدر
معلومات العملة:
اسم العملة الرقميةBleuMintCoin :
الرمز Bleu :بلو
سنة البدء2022 :
إجمالي العمﻼت المعدنية 1 :مليارBleu
مكافأة التعدين 100 :بلو
الفاصل الزمني للكتلة  :Block Intervalدقيقة واحدة
الفاصل الزمني للنصف  :Halving Intervalسنتان
مسبق التعدين٪1 :
المخاطر:
يعــد التقلــب أحــد العوامــل التــي تقــود ســوق العمــﻼت المشــفرة  ،فهــو يفســح المجــال لـــ  Crypto Bubblesويمكــن اعتبــار ذلــك
كبيرا ﻷي عمﻼت بديلة جديدة.
تهديدًا
ً
ً
جــاهزا لهــذا الغــرض  ،تكــون
التنفيــذ النــاجح للغــرض هــو المفتــاح فــي نجــاح أي عملــة بديلــة .عنــدما يكــون التمويــل المطلــوب
المخاطر عند الحد اﻷدنى.
خطط اﻻنتقال المرتقبة إلى الخدمات:
بصـــفتنا شـــركة برمجيـــا ت تتمتـــع بخلفيـــة سﻼســـل اﻹمـــداد و اللوجســـتيات والتجـــارة اﻹلكترونيـــة  ،نـــرى الكثيـــر مـــن حـــاﻻت
تطبيقات سﻼسل الكتل  blockchainفي نموذج أعمالنا الروتينية.
بصــرف النظــر عــن هــذا  ،نحــن علــى ثقــة مــن أن العــالم يتطلــب إثبات ًـا لملكيــة أي منتجــات و أصــول نمتلكهــا فــي حياتنــا اليوميــة ،
باستخدام العقود الذكية  NFT Smart Contractsيمكن تحقيق ذلك.
يتمثــل النجــاح الرئيســي هنــا فــي رســوم المعــامﻼت المعقولــة علــى الخــدمات و إنجازهــا فــي وقــت أســرع  ،وهــذا هــو الســبب
الرئيســي وراء تخطيطنــا لشــفراتنا الرقميــة المميــزة فــي  Solana block chainوالتــي تعــد اﻷســرع و اﻷقــل تكلفــة مــن عُشــر
بنس واحد.
**********************************نهاية المستند التعريفي التمهيدي******************************
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