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إشعارات هامة وإخالء المسؤولية القانونية
الرجاء قراءة هذا القسم بعناية.
ينبغي على المشترين المحتملين لعمالت  OMNICOINأن ينظروا بعناية ويقوموا بتقييم جميع المخاطر وأوجه عدم اليقين
المرتبطة ب[ )1 :أن تكون مكونة ككيان خارجي][ ،هيئة ووالية مختصة مدرجة] ("الشركة") )2 ،عمالت OMNICOIN
نفسها )3 ،أي حدث لبيع العملة أو عمالت "( OMNICOINالبيع") )4 ،جميع المعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛ و )5
جميع المعلومات الواردة في مذكرة المعلومات المصاحبة ل  ،OMNICOINقبل شراء أي من عمالت  OMNICOINمباشرة .إذا
كان أي من هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين يتطور إلى أحداث فعلية ،أعمال ،وضع مالي ،نتائج للعمليات وآفاق الشركة و/أو
أن سوق  OMNIBAZAARيمكن أن يتأثر ماديا وسلبا .في مثل هذه الحاالت ،فقد تفقد كل أو جزء من قيمة عملة .OMNICOIN
الشركة
[لكي تكون كيان خارجي] (الشركة) قد تم تنظيمها بواسطة المؤسسين والمديرين لتسهيل الرؤية والرسالة لمنصة وبروتوكول
سوق  OMNIBAZAARالموزع ،والشروع في السوق  ،OMNIBAZAARإجراء حدث بيع العملة المقترحة ،وترقية التشغيل
والصيانة ،والتطوير المستمر للبلوكشين األساسي .لن يكون لمشترين عملة  OMNICOINأي ملكية أو حصة في الشركة.
عالقة الشركة مع شركة

OMNIBAZAAR

قد تم تنظيم الشركة بشكل منفصل من قبل مؤسسي ومديري شركة  ،OMNIBAZAARوشركة ("شركة العمليات"" ،نحن" أو
")" ،OmniBazaarمن أجل القيام بالرسالة والرؤية لسوق ( OmniBazaarكما يتم تعريف هذا المصطلح أدناه) .قد تم تنظيم
الشركة بشكل منفصل ك [هيئة ووالية مختصة مدرجة] وتم تأسيسها ك [إضافة] .تجري جميع العمليات المتعلقة بإطالق حدث بيع
العملة المقترحة بواسطة ومن خالل الشركة .مع ذلك ،التشغيل ،الصيانة ،التطوير المستمر للتكنولوجيا األساسية وسوق
( OmniBazaarكما يتم تعريف هذا المصطلح أدناه) يتم من خالل شركة العمليات .لن يكون لمشترين عملة  OMNICOINأي
ملكية أو حصة في شركة العمليات.
ال يوجد ضمانات وال إقرارات
ال تقدم الشركة أي إقرارات أو ضمانات أو تهدف إلى القيام بها ،وعليه تخلي مسؤوليتها ،بأي ضمان أو إقرار بأي شكل من
األشكال إلى أي جهة أو شخص ،بما في ذلك أي تمثيل ،أو ضمان فيما يتعلق بحقيقة ودقة ،واكتمال أي من المعلومات الواردة في
ورقة العمل هذه.
المخاطر وأوجه عدم اليقين
تحتوي ورقة العمل هذه على بيانات تشكل "بيانات تطلعية" ،بما في ذلك ولكن ال تقتصر على األداء المالي والبيانات المتعلقة
باألداء المالي المتوقع للكيانات التي قامت أو ستقوم باألعمال واستراتيجيات التمويل المشروحة في ورقة العمل هذه و/أو أي من
فروع هذه الكيانات أو الشركات التابعة للشركة ،أي من مثل هذه األعمال واستراتيجيات التمويل توصف عادة بأنها :عملة مشفرة،
بلوكشين ،سوق تدريب موزع ،تعليم ،وحل تعاوني ("سوق )"OmniBazaar؛ وعرض بعض العمالت المشفرة من أجل تمويل
سوق  OmniBazaarالسالفة الذكر وتوفير عملة مشفرة مخصصة يطلق عليها اسم " "OMNICOINلتسهيل دفع المستهلكين
للخدمات التي يقدمها سوق "( OmniBazaarالبيع الجماعي") .في حين تمثل هذه البيانات التطلعية األحكام الخاصة بالشركة
والتوقعات بشأن األمور التي وصفت ،إال أن عدد من المخاطر ،الشكوك وعوامل هامة أخرى يمكن أن تسبب في تغير التطورات
الفعلية والنتائج ماديا عن توقعات الشركة .تشمل هذه العوامل ،ولكن ال تقتصر على )1( :مدى نجاح الشركة في تنفيذ خططها
االستراتيجية المعلنة ،بما في ذلك التعزيز المتوقع لسوق  OmniBazaarعبر مختلف القنوات ،األسواق ،التركيبات السكانية التي
قد تكون مفصلة في هذا العرض التقديمي ("القنوات ")؛ ( ) 2التطورات على الساحة التنظيمية التي تؤثر على تمويل حدث بيع
العملة واتخاذ تدابير لجمع األموال؛ ( )3تغييرات في توافر تكنولوجيات البلوكشين لتضمن أن يتم ترقية سوق  OmniBazaarمن
خالل القنوات؛ ( )4التغيرات في الوضع التنافسي في سوق  OmniBazaarخالل التجارة اإللكترونية ،وسوق شبكة اإلنترنت
المبني على مبدأ الند للند ،بما في ذلك ما إذا كانت شركات أسواق اإلنترنت المتنافسة سوف تؤثر سلبا على قدرة الشركة على
االستغالل التجاري لسوق OmniBazaar؛ ( )5المسؤولية التي يمكن أن تتعرض لها الشركة الناجمة عن انتهاك حقوق الملكية
الفكرية وما يتصل بها من قضايا تتعلق بتكنولوجيات الطرف الثالث التي تدمج في سوق  ،OmniBazaarبما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر تكنولوجيات البلوكشين؛
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( )6قدرة الشركة على االحتفاظ واجتذاب الموظفين والعاملين لتصميم وتنفيذ وتطوير وتشغيل سوق  OmniBazaarواإليرادات
لدعم ،إدارة وتشغيل سوق OmniBazaar؛ ( )7التغييرات في المالية أو تنظيم العملة المشفرة ،واألوراق المالية ،ومعايير
المحاسبة أو الضرائب أو السياسات ،والقرارات أو التفسيرات التي تؤثر على تحقيق الربح أو الخسارة ،تقييم حسن النية،
واالعتراف باألصول الضريبية المؤجلة وغيرها من المسائل؛ ( )8القيود المفروضة على فعالية عمليات الشركة الداخلية إلدارة
المخاطر والسيطرة على المخاطر ،والقياس والنمذجة ،والنماذج عموما ،ال سيما في ما بالشركات التي تركز على البلوكشين
عموما؛ ( ) 9ما إذا كانت الشركة ستكون ناجحة في مواكبة المنافسين في تطوير واستخدام تكنولوجيات البلوكشين؛ ( )11حدوث
اإلخفاقات التشغيلية ،مثل فشل النظم؛ و ( )11تأثير هذه العوامل أو األحداث غير المتوقعة أو العوامل األخرى على النجاح في
سوق  OmniBazaarواآلثار اإلضافية التي تنتج على األعمال واألداء .التسلسل الذي يتم عرض العوامل المذكورة أعاله ليس
مؤشرا على احتمالية الحدوث أو حجم عواقبها المحتملة.
تحذير بشأن البيانات التطلعية
بعض التصريحات الواردة في ورقة العمل هذه تشكل بيانات تطلعية .عند استخدام العبارات "يجوز"" ،سوف"" ،ينبغي"
"المشروع"" ،نتوقع"" ،نعتقد أن"" ،تقدير"" ،تنوي"" ،نتوقع"" ،تواصل" وتعبيرات مماثلة تهدف عموما إلى تحديد البيانات
التطلعية .هذه البيانات التطلعية ،بما في ذلك اإلجراءات المستهدفة وأهداف األداء للشركة ،تشمل المخاطر المعروفة وغير
المعر وفة ،وأوجه عدم اليقين ،والعوامل الهامة األخرى التي يمكن أن تسبب اختالف النتائج الفعلية ،واألداء ،أو إنجازات الشركة
في تطوير منصة  OMNIBAZAARلعملة  OMNICOINماديا عن أي نتائج المستقبل أو األداء أو اإلنجازات الصريحة أو
الضمنية التي أدلت بها هذه التصريحات التطلعية .ليس هناك أي إقرار أو ضمان فيما يتعلق باألداء في المستقبل أو مثل هذه
التصريحات التطلعية .تتحدث جميع البيانات التطلعية في ورقة العمل هذه فقط اعتبارا من تاريخها .الشركة تتنصل صراحة عن
أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو التنقيحات مدخلة على أي بيان تطلعي وارد في هذه الوثيقة لكي تعكس أي تغير في توقعاتها
فيما يتعلق بها أو بأي تغيير في األحداث ،أو الظروف التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل .ال ينبغي على المشترين المحتملين
لعملة  OMNICOINتفسير ورقة العمل هذه كنصيحة استثمارية ،قانونية ضريبية ،تنظيمية ،مالية ،محاسبية أو أي نصيحة أخرى،
وورقة العمل هذه ليس المقصود منها أن تكون األساس الوحيد ألي تقييم لشراء عمالت  .OMNICOINقبل الحصول على عمالت
 ،OmniCoinالمستثمرين المحتملين يجب عليهم استشارة مستشارهم القانوني ،االستثماري ،الضرائبي ،المحاسبي أو أي
مستشارين آخرين لتحديد الفوائد المحتملة وأعباء وعواقب هذا الشراء.
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الملخص
[مالحظة :تصف ورقة العمل هذه نظام سوق الذي يعمل حاليا .نحن بالفعل قد نفذنا وأطلقنا معظم الميزات
والوظائف الموصوفة .يمكنك التعرف على التحسينات المستقبلية المخطط لها بلغة "البيانات التطلعية" .كلمات مثل
"يجوز"" ،سوف"" ،خطة '' "،نتوقع " "،ينوي " "،نتوقع " ،إلخ .تحدد هذه الخطط المستقبلية].
 OmniBazaarهي نوع جديد من سوق التجارة اإللكترونية التي تزيل الوسطاء والمصرفيون من التجارة
اإللكترونية OmniBazaar .تستخدم هندسة "الند إلى الند إلى الند" المبتكرة إلزالة الوسطاء .وتستخدم
العمالت المشفرة للقضاء على المصرفيين .رسوم  OmniBazaarتصل إلى  %111أقل من مواقع التجارة
اإللكترونية القائمة مثل موقع  eBayواألمازون .مستخدمي  OmniBazaarيتعامون مباشرة مع بعضهم
البعض ،وليس من خالل موقع مركزي مثل األمازون أو .eBay

يشمل نظام  OmniBazaarعملة مشفرة مضمنة تسمى  OmniCoin .OmniCoinتمتلك الميزات
التالية:


زمن تجهيز الكتل أقل من  11ثوان،



القدرة على إنجاز عشرات اآلالف من المعامالت في الثانية الواحدة،
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المستخدمين يمكنهم توجيه التحويالت على اسم وليس رقم،



بروتوكول توافق دليل المشاركة (،)PoP



نظام تسويق فعال،



الرسائل االجتماعية الموزعة،



تتبع السمعة،



وكالء الضمان ،و



مكافآت لتوفير الحوافز للمستخدم للمشاركة والنمو.

مع  ،OmniBazaarالمشترين عبر اإلنترنت يستفيدون من انخفاض األسعار ،ويتجنبون تعقب "البيانات
الضخمة" وتسويق "الدفع" .أصحاب النفوذ االجتماعي يتمتعون بنظام إحالة بسيط يسمح لهم بتحقيق األرباح من
خالل شبكاتهم االجتماعية .يمكن للمستخدمين كسب المال عن طريق نشر القوائم لمستخدم اآلخر أو توفير خدمات
الضمان في السوق.
تستخدم  OmniBazaarالبيتكوين و OmniCoinsللدفع (بدالً من بطاقات االئتمان أو بأي بال) .لذا ،يوفر
" OmniBazaarبوابة" للمستخدمين الجدد للعملة المشفرة للحصول على أول بيتكوين أو .OmniCoins
يمكن لهؤالء المستخدمين الجدد الحصول على هذه العمالت من خالل بيع السلع والخدمات في سوق
 .OmniBazaarهذا يقلل من "حواجز الدخول" عند الحصول على أول عملة مشفرة.
البائعين ذوي الخبرة على اإلنترنت هم السوق المستهدف لدى  .OmniBazaarمستخدم األمازون،eBay ،
 ،Upwork, Guru,وما إلى ذلك يستجيب بشكل جيد لرسوم  OmniBazaarالمنخفضة .هذا السوق المستهدفة
ال يهتم ،ولن يستخدم ،إخفاء اسمه .إنهم ليسوا مهتمين بميزات مثل حجب عنوان اإلنترنت ،العمالت المشفرة التي
ال يمكن تعقبها والخدمات المخفية .حتى اآلن ،تركز معظم األسواق الموزعة على هذه الميزات .القيام بذلك يجعل
أنشطة هذه األسواق عرضه ألنشطة غير مشروعة" ،السوق السوداء" OmniBazaar .تركز بدالً من ذلك على
توفير منصة ضخمة لتلبية احتياجات التجارة اإللكترونية العالمية "السوق البيضاء".
كما أن  OmniBazaarيمكن أن تخدم  1.5مليار شخص غير بنكي في جميع أنحاء العالم .هؤالء الناس ال
يمكنهم استخدام معظم مواقع التجارة اإللكترونية األخرى ألن هذه المواقع تتطلب منهم بطاقات االئتمان
والحسابات المصرفية.

سوق  OmniBazaarوحدث بيع عملة OmniCoin
يتم إطالق الكثير من أحداث بيع العملة بشكل جيد قبل أن يكون لديهم منتج أولي ،برمجيات عاملة ،أو حتى عملة.
نتيجة لذلك ،ال تقدم العديد من مثل هذه األحداث لبيع العملة قيمة مرضية للمشترين أو مجتمع العملة المشفرة.
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بدالً من ذلك ،أطلقنا بيع عملتنا  OmniCoinبعد إطالق سوق  .OmniBazaarالمشترين المحتملين للعملة
يمكنهم استخدام منتج برمجي عامل ،ومختبر .نحن نعتقد أن هذا يمثل تقديم مقنع للقيمة.
برمجياتنا االحتكارية في سوق  OmniBazaarتوفر بيئة سوق غير مكلفة ،ال مركزية ،اجتماعية ،وتتسم
بالكفاءة OmniCoin .توفر حوافز للمستخدم ،وضمان ،وسمعة ،وميزات أساسية أخرى .نحن واثقون من أن
 OmniCoinو OmniBazaarسوف يكونون أداة قوية للتغيير في ساحة الند للند .أنهم يقدمون حالً مقنعا لعالم
يتألف من المليارات من البائعين والمشترين على شبكة اإلنترنت.
مالحظة :يتوفر أحدث إصدار من برنامج OmniBazaar/OmniCoin
على http://download.omnibazaar.com.كما تقدم ورقة العمل هذه توصيف للوظائف الحالية
للبرنامج.

براءة االختراع األمريكية الخاصة بنا
تمتلك شركة  OmniBazaarبراءة اختراع في الواليات المتحدة عن "األسواق الالمركزية للتسوق عبر
اإلنترنت" ( .)US9519925تصف هذه البراءة بنية سوق "الند إلى الند إلى الند" .هذه البنية مختلفة عن نظم
المشاركة البينة على مبدأ الند للند مثل  BitTorrentأو  .µTorrentحدث بيع عملتنا يختلف عن اآلخرين في
أن لدينا براءة اختراع على الطريقة التي نستخدمها إلنشاء وتشغيل سوقنا .يعتقد العديد من المستثمرين أن
امتالك براءة اختراع يعطي الشركة ميزة تنافسية .إنهم يشعرون بأن براءة االختراع تحسن موقف السوق
واالستمرار على المدى الطويل للشركة .نحن نتوقع أن تساعدنا هذه البراءة على حماية التكنولوجيا لدينا من
المقلدين .نتوقع أيضا أن تجذب لنا المشترين للعملة الذين يبحثون عن
قيمة وتكنولوجيا "ملموسة" .لكن ،ال يمكننا أن نضمن أن براءة االختراع الخاصة بنا ستحقق هذه األهداف.
(انظر عوامل الخطر في مذكرة العرض المرفقة) .تتوفر التفاصيل حول براءة االختراع في القسم المعنون
"المعلومات التقنية ل ."OmniBazaar

سوق  OmniBazaarالموزع
قد طورت شركة  OmniBazaarبرنامج مجاني يقوم بالوظائف التالية:


إنشاء شبكة مبنية على مبدأ الند للند لتبادل البيانات.



توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم بهذه الشبكة.



السماح لألفراد والشركات ببيع وشراء السلع والخدمات من بعضهم البعض.
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تمكين الدفع اآللي للمشتريات باستخدام العمالت المشفرة  OmniCoinالبيتكوين.



مكافأة المستخدمين الذين يقدمون بالخدمات التي يستفيد منها المستخدمين اآلخرين والسوق.



توزيع  OmniCoinمجانا ً للمستخدمين الذين يقومون بالمشاركة ودعوة أصدقائهم.



تقديم خدمة ضمان تسمح للمستخدمين بالقيام بأعمال مع المستخدمين األخرين الذين ال يعرفونهم أو يثقون بهم.



تتبع واستخدام معلومات السمعة حول مستخدمي السوق.

يتوفر حاليا تطبيق البرنامج مجانا ً للويندوز ،ماك و لينكس .البرنامج سوف يكون متاحة قريبا لألندرويد ،أي فون وأي
باد.

حاالت االستخدام
إننا نعتقد أن منصتنا متناسبة بشكل طبيعي مع عدة حاالت استخدام جذابة ومهمة .امتالك استخدامات متعددة يسمح
ل  OmniBazaarبخدمة العديد من الفئات .إننا نعتقد أن مجموعة حاالت االستخدام أدناه تزودنا بميزة تنافسية
فريدة من نوعها وستحفز اعتماد واستخدام .OmniCoin

البيع والشراء
شراء وبيع السلع والخدمات هو حالة االستخدام األكثر وضوحا ً لسوق  .OmniBazaarهذه هي حالة
االستخدام األساسية من برنامج  OmniBazaarالمجاني.
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نحن نهدف إلى جذب المستخدمين الحاليين ل،Amazon, Upwork, eBay, Fiverr, Guru, and Craig’s List
كمثال من كثير.
البوابة المحلية للعملة المشفرة
يمكن ل  OmniBazaarأن تعمل بمثابة "بوابة" للمستخدمين الجدد للعملة المشفرة .يمكن لهؤالء المستخدمين
الجدد الحصول على عمالتهم المشفرة األولى من خالل بيع السلع والخدمات في السوق .هذا يتجنب خطوات
الحصول على حساب في بورصة وصناديق متشعبة لهذا الحساب.
مما يجعل من السهل الحصول على واستخدام العمالت المشفرة ويمكن أن يفتح الباب أمام مليارات من
المستخدمين الجدد .نحن نطلق على حالة االستخدام هذه " "℠barter for cryptoأو " barter for
."℠bitcoin
يمكن للمستخدمين أيضا إنشاء قوائم في السوق لشراء أو بيع العملة المشفرة في منطقتهم ،في مقابل العملة
الورقية .حالة االستخدام هذه مثل  LocalBitcoins.comو .WallOfCoins
محور االقتصاد المشترك
 OmniBazaarستقدم اقتصاد مشترك يوفر خدمات مثل  RelayRides ،dogVacay ،AirBnBو
 .TaskRabbitحالة االستخدام هذه متاحة باستخدام اإلصدار الحالي من  .OmniBazaarلكن ،تشمل
خارطة طريق التطوير الخاصة بنا واجهات المستخدم المتخصصة من أجل تبادل الخدمات.
السوق الموزع للعملة المشفرة
نعتزم إطالق سوق موزع للعملة المشفرة باستخدام تكنولوجيا“ التبادل الذري” .هذا من شأنه أن يسمح لسوق
 OmniBazaarبدعم مجموعة متنوعة من العمالت المشفرة.
عقود االختالفات
تخطط  OmniCoinأن تدعم عقود لالختالفات.

معامالت آمنة عن بعد
وظيفة الضمان لدينا تسمح للمستخدمين بإجراء المعامالت بأمان .باستخدام وكيل ضمان معتمد ،يمكن
للمستخدمين التعامل بأمان مع المشترين والبائعين غير معروفين وغير الموثوقين.

حجم السوق المقابل
معظم السكان البالغين في العالم هم المستفيدين المحتملين من سوق .OmniBazaar
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 OmniBazaarيمكن أن تخدم  1.5مليار شخص غير بنكي في جميع أنحاء العالم .هؤالء الناس ال يمكنهم
استخدام مواقع التجارة اإللكترونية األخرى ألن هذه المواقع تتطلب من المستخدمين بطاقات االئتمان والحسابات
المصرفية.

المنافسة
هناك بعض الجهات الفاعلة الموجودة في السوق الموزع .تشمل هذه الجهات ،Syscoin ،Openbazaar
 BitBayو  .Particlاستعراضاتنا لهذه األسواق تبين أنها تفتقر إلى السمات الرئيسية ومهام سوق
 .OmniBazaarوهي تركز على جزء مختلف من جمهور التجارة اإللكترونية .المزايا التنافسية ل
 OmniBazaarتشمل ما يلي:


قد صممنا ووجهنا  OmniBazaarلخدمة فقط "السوق األبيض" OmniBazaar .ال يدعم االستخدام المجهول
أو تشويش  IPأو الخدمات المخفية .عالوة على ذلك ،لدى  OmniBazaarنظام "مراقبة المجتمعات المحلية".
تسمح مراقبة المجتمعات بإزالة قوائم السلع والخدمات غير المشروعة من خالل استخدام نظام تصويت المستخدم.



 OmniBazaarيدفع للمستخدمين الذين يختارون تقديم خدمات السوق والبنية التحتية .تشمل الخدمات العمل
كخادم للقوائم ،تقديم خدمات الضمان ودعوة المستخدمين الجدد OmniBazaar .تكافئ سلوكيات المستخدم
التي تعود بالفائدة على السوق .هذا يعزز مشاركة المستخدمين وتعزز اإلحاالت الشفهية ،واالحتفاظ
بالمستخدمين.



لقد قمنا بتصميم هيكل  OmniBazaarالمبني على مبدأ "الند إلى-الند-إلى-الند" لخدمة مئات الماليين من
المستخدمين .هذه البنية تجعل من السهل على مستخدمي الهاتف" ،اليت" ،والمستخدمين الغير اعتياديين اإلدراج
والبيع في السوق .يمكن أن تستمر قوائمهم في السوق حتى ولو أنهم ال يعودوا يحتفظون ببرنامج
 OmniBazaarعلى جهازهم.

تطوير أسواق اإلنترنت
قبل عشرين عاماً ،موقع إي بأي واألمازون قاموا بإحداث ثورة في االقتصاد "المستهلك إلى المستهلك" .فقد غيروا
من طرق إيجاد المشترين والبائعين وتفاعلهم مع بعضهم البعض .منذ ذلك الحين ،تغيرت قليالً النماذج التقليدية
للتسوق عبر اإلنترنت .لكن ،تكنولوجيا الند للند اآلن تقدم فرصة فريدة للتطوير .تكنولوجيا الند للند توفر تحسينات
في األداء الوظيفي وفي الفلسفة .يحدث تطوير في عدة قطاعات مختلفة للسوق .هذه القطاعات تشمل ما يلي:


أسواق التجارة اإللكترونية للتسوق مثل  Amazonو،Alibaba



األسواق على اإلنترنت للخدمات المحترفة (مثل  AirBnBو،)AirBnB



خدمات "االقتصاد المشترك" (مثل  Uberو،)AirBnB



بيع المتعلقات شخصية (مثل موقع  eBayو،)Etsy
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خدمات العقود والوظائف (مثل  Fiverrو،)GigaBucks



معامالت العملة المشفرة المحلية (مثل  LocalBitcoinsو.)Wall of Coins

على سبيل المثال ،ذكرت مجلة فوربس على االتجاهات في سوق "الخدمات المهنية".

وفقا لهذا التقرير" ،بينما قد وجدت شركة االستشارات العالمية  McKinseyأن هناك
ما يقرب من  68مليون شخص يعمل لحسابه الخاص في الواليات المتحدة ،اعترفت وزارة العمل األميركية أنها
كافحت للتحديد الكمي لهذا العدد .و ....قبل أن نعرفها ،يمكن للعمل الحر تجاوز العمل التقليدي .ارتفاع األشخاص
الذين يستخدمون التكنولوجيا إلنجاز عملهم ،بدون اللجوء إلى مكتب ،قد أدى إلى العديد من التساؤالت عن أين
يمكن أن تذهب األسواق على اإلنترنت من هنا " .في المقالة نفسها ،وضعت فوربس تساؤالً عن لماذا ستقوم
المنصات التي تعمل على البلوكشين بتطوير ساحة السوق عبر اإلنترنت .الطلب على المنصات السوق التي تعمل
على البلوكشين يبشر بتوفير بيئة خصبة ل  .OmniBazaarفريق  OmniBazaarلديه الخبرة والتكنولوجيا
والرؤية للوفاء بذلك الوعد.

القضية ضد الوسطاء
 OmniBazaarتعزز خصوصية المستخدم وتحسن شفافية األسعار وتسمح بمعامالت تجارية أكثر كفاءة .عن
طريق إزالة الوسيط ،يمكننا أن نفعل ذلك بأسعار يمكن أن تكون مجانية أو بتكلفة أقل بكثير من األسواق المركزية.
معامالت الند للند التي تقوم بإزالة الوسيط يمكن أن تدعم مجتمع قوي.

تعريفات
شركة "( OmniBazaarشركة العمليات")

شركة  OmniBazaarهي شركة تطوير برمجيات في الواليات المتحدة .إنها تحمل براءات االختراع والعالمات
التجارية المرتبطة ب  OmniBazaarو .OmniCoinشركة  OmniBazaarهي شركة .Delaware
بروتوكول OmniBazaar

المواصفات الفنية والتصاميم البرمجية المبرمجة في تطبيق برنامج  .OmniBazaarيحدد هذا البروتوكول
المعلمات التشغيلية لسوق  .OmniBazaarريتشارد كرتس ،الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ،OmniBazaar
قام بإنشاء بروتوكول .OmniBazaar
سوق OmniBazaar

شبكة ند إلى ند حيث يقوم المستخدمين بعرض المنتجات والخدمات ،والعمالت ،واألصول األخرى للبيع .يوفر
السوق أيضا نظم الدفع للمعامالت بين المشترين والبائعين.

صفحة  11من
11

سوق  OmniBazaarالموزع ـــــ العملة المشفرة  OmniCoinــــــ ورقة العمل

شركة  OmniBazaarلن تكون أبدا ً طرفا ً في أي من المعامالت في السوق .جميع المعامالت تحدث فقط بين البائع
والمشتري.

OmniCoin

 OmniCoinهي عملة مساعدة وعملة مشفرة تم تطويرها لالستخدام في سوق .OmniBazaar
نحن قمنا بإنشاء سوق  OmniBazaarليكون متعدد العمالت المشفرة .اإلصدار الحالي يسمح باستخدام كل من
 OmniCoinوالبيتكوين للدفع في السوق .ولكن ،بعض ميزات السوق المتقدمة تتوفر فقط عند استخدام
 .OmniCoinنتوقع دعم عمالت مشفرة أكثر في المستقبل.
الضمان الموزع

قد نفذنا وحدة ضمان للسماح للمستخدمين المتطوعين للتوسط بين المشترين والبائعين الذين ال يعرفون أو ال
يثقون ببعضهم البعض .يدفع المستخدمين رسوم صغيرة إلى وكيل الضمان عند اختيار استخدام ميزة الضمان.
مقدمي الخدمات

مقدمي الخدمات هم المستخدمين الذين يقدمون بالخدمات التي يستفيد منها المستخدمين اآلخرين والسوق.
أنواع مقدمي الخدمات تشمل ما يلي:


معالجي المعامالت ("المعدنيين")،



وكالء الضمان ،ناشري القوائم ،و



الداعيين الذي يجلبون المستخدمين الجدد إلى الشبكة.

من وجهة نظرنا ،شركة  OmniBazaarهي أيضا مقدم للخدمة .خدمتها هي تطوير وتعزيز وإدارة وصيانة
برمجيات سوق  .OmniBazaarمقدمي الخدمات يتلقون حوافز السوق المختلفة (انظر أدناه).

المعلومات التقنية ل OmniCoin
التفصيل أدناه هو قائمة الوظائف المقدمة حاليا من برنامجنا .امتالك منصة تسويق عاملة ،قابلة لالستخدام،
وموزعة ،تجعلنا في موقف متقدم جداً في المنافسة.


أمن البلوكشين :دليل المشاركة ()PoP



العدد الكلي للعمالت15011101110111 :



زمن الكتلة 11 :ثوان أو أقل



قدرة على إنجاز عشرات اآلالف من المعامالت في الثانية الواحدة،
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اإلرسال السهل :قم باإلرسال \ االستالم إلى اسم حساب ،وليس رقم.



الضمان الموزع



المحادثة الموزعة



نظام سمعة المستخدم



حوافز جلب المستخدمين



مكافآت اإلحالة

دليل المشاركة ()PoP
دليل المشاركة ( )PoPبروتوكول أمني جديد للعملة المشفرة .مكون من  PoPهو بروتوكول دليل الحصة
( )DPoSالخاص ب  .Bitsharesقد قمنا بتمديد وتوسيع  DPoSبإدراج أربعة مقاييس أخرى .البرنامج يستخدم
هذه القياسات لتحديد أي مجموعة من المستخدمين قد يقوموا بمعالجة المعامالت .يوكل  PoPمعالجة المعامالت
فقط لهؤالء األكثر نشاطا في سوق المستخدمين .هؤالء المستخدمين سيكونون أكبر الخاسرين بمحاولة اختراق أو
مهاجمة البلوكشين.
فيما يلي مقاييس دليل المشاركة المستخدمة في تحديد معالجي المعامالت:


الثقة (أصوات  DPoSمن قبل المستخدمين األخرين)



نقاط السمعة في سوق OmniBazaar



النشاط كمروج (عدد المستخدمين الجدد لإلحاالت)



النشاط كناشر (عدد القوائم المنشورة من أجل األخرين).



الموثوقية

الوظائف المتاحة بواسطة البلوكشين
هناك بالفعل العديد من أسواق الند للند الناجحة عبر اإلنترنت .حتى أن بعض األسماء المعروفة والسجالت ،مثل
 .eBayيعد البلوكشين بتحسينات كبيرة في الوظائف ،االستخدام ،واالقتصاد .البلوكشين يوفر دفتر إسناد موزع
قابلة للتحقق للمعامالت المالية .لكن ،يمكنه أيضا تخزين البيانات الحساسة األخرى.
بلوكشين  OmniCoinيخزن المعامالت المالية ،بطبيعة الحال .كما أنه يخزن مقاييس أمن البلوكشين والبيانات
للتحقق من صحة قوائم المستخدم في السوق .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذه االستخدامات
للبلوكشين  OmniCoinأدناه.
أيضا بلوكشين  OmniCoinهو أساس لوظيفة الضمان في سوق  .OmniCoinتمكن ميزة الضمان هذه مجموعة
أكبر من المعامالت عن طريق تعزيز الثقة .يسمح نظام ضمان  OmniBazaarبتبسيط شروط اإلطالق وسوف
يساعد في الحد من االحتيال.
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قد نفذنا ميزة ضمان  OmniBazaarباستخدام  3-1معامالت متعددة التوقيع .إنها سهلة االستخدام ولديها شبكة موزعة
من وكالء الضمان.
كما تسمح البيانات المخزنة في بلوكشين  OmniCoinبالتعقب المجتمعي في السوق .هذا يوفر طريقة
للمستخدمين ل"التصويت السلبي" (ومع ما يكفي من توافق اآلراء ،اإلزالة) لقوائم السوق .هذا النظام يساعد
على إزالة القوائم ذات المحتوى الغير قانوني أو المحظور .هذه الميزة تجعل من الصعب على المجرمين
واإلرهابيين استخدام  OmniBazaarألنشطة "السوق السوداء".

تخزين قوائم السوق
تخزين قوائم السوق على بلوكشين  OmniBazaarسيكون غير فعال .القيام بذلك يمثل عقبة ضخمة لقابلية
التوسع واألداء .فإنه سيؤدي إلى بلوكشين هائل والمتضخم .بدالً من ذلك ،نقوم بتخزين قوائم ومعلومات عن البائع
في قاعدة بيانات موزعة .يمكن أن تقوم كل عقده لقاعدة البيانات الموزعة بتخزين العديد من القوائم .نقوم بتخزين
معلومات حول ما تحتويه العقد من قوائم في جدول تجزئة موزع .يسمح هذا الهيكل للبائعين "اليت" والبائعين
"العرضيين" ،الذين ال يرغبون في تشغيل عقدة ،بوضع هذه القوائم على العقد التي تعمل بواسطة مستخدمين
آخرين .هؤالء المستخدمون "اليت" يدفعون رسم بسيط للعقد "الناشرين" الذين يستضيفون تلك القوائم.

المعلومات المخزنة على البلوكشين
بطبيعة الحال ،يجب أن يتم تخزين المعامالت المالية في بلوكشين  .OmniCoinنحن أيضا نقوم بالتخزين على
البلوكشين أنواع أخرى من المعلومات التي قد يرغب المستخدمين الضارين العبث بها .على سبيل المثال ،نقوم
بتخزين المقاييس على البلوكشين التي تحدد أي من المستخدمين مؤهالً لمعالجة المعامالت .تشمل هذه المقاييس
قياسات السمعة واإلحالة وإدراج المنشورات .نحن أيضا نقوم بتخزين أجزاء من كل قائمة جديدة ،حتى يتسنى لنا
فيما بعد التحقق من المنشئ وسالمة تلك القوائم .في كل من هذه الحاالت ،البيانات المخزنة تصاحب صفقة مالية.

التوزيع الترويجي للعملة
 OmniCoinsتؤدي جزءا ال يتجزأ من سوق  .OmniBazaarلذا ،هناك فرصة قوية الستخدام عمالت
 OmniCoinإلنشاء قاعدة بيانات المستخدمين .إعطاء العمالت للمستخدمين الجدد يمهد الطريق لالستخدام
الفوري للسوق ،فضال عن النمو في األجل الطويل .قمنا بتطوير عملية بسيطة وقوية وشفافة لنشر عمالتنا في
قاعدة المستخدمين لدينا .هذا التوزيع للعمالت المجانية جزءا هاما من استراتيجيتنا لبدء التنفيذOmniBazaar .
ستقوم بتوزيع حوالي  % 16من كافة العمالت كحوافز للحصول على المستخدم.
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حوافز السوق
هي أفضل طريقة للتأكد من أن هناك عدد كافي من المستخدمين يوفرون خدمات كافية في الشبكة لمكافأة أولئك
الذين يقدمون الخدمات .مثال جيد هو مكافأة البيتكوين والعمالت المشفرة األخرى التي تدفع للمستخدمين مقابل
"التعدين" OmniBazaar .يكافئ اإلجراءات التي تسهم في سالمة ونمو ،واستقرار السوق .هذا يشمل جميع
الوظائف التي يؤديها "مقدمي الخدمات" في سوق  .OmniBazaarيحسب البرنامج  OmniBazaarويوزع
هذه المكافآت على مقدمي الخدمات المستحقين OmniBazaar .يدفع هذه الحوافز من خالل OmniBazaar
التي تم إنشاؤها أثناء معالجة المعامالت ،ومن رسوم المعامالت.

رسوم المعامالت
مستخدمي سوق  OmniBazaarيدفعون رسوم معامالت صغيرة (اختيارية) في كل معاملة في السوق .القيمة
االفتراضية لرسوم المعامالت هي واحد في المئة ( ،)%1.1يدفعها البائع في كل معاملة .يتم تقسيم رسوم
المعامالت فيما بين شركة  OmniBazaarوالقائم على اإلحالة للمشتري والبائع( .انظر مخطط رسوم المعامالت
أدناه).
رسوم المعامالت التي يدفعها البائع لشركة  OmniBazaarتكون اختيارية وعلى حسب اختيار المستخدم.
الرسوم تتراوح بين صفر إلى اثنين في المئة ( .)%1.1 – 1.1عن طريق اختيار نسبة الرسوم ،يختار البائع
مبلغ "األولوية" المعطاة إلى قوائم البائع.
يمكن للبائع تجنب الرسم االفتراضي ( )%1.5إلى شركة  OmniBazaarولكن قوائمه سوف تحصل على أقل أولوية
عند عرض نتائج البحث.
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البائعين يمكنهم أيضا "تعزيز" قوائمهم بدفع رسوم معامالت أعلى.
كما يمكنك للبائع بدون رسوم جلب المستخدم (مكافاة اإلحالة) .البائعين الذين يختارون عدم دفع أية رسوم إحالة ال
يتلقون أي مكافآت لإلحالة .بشكل افتراضي ،يلقي البائعين مكافآت استنادا ً إلى كافة المستخدمين الجدد الذين قد
دعوهم.

رسوم المعامالت وحوافز السوق مهمان لنجاح السوق.
إنها تكافئ المستخدمين الذين يقومون بتقديم الخدمات والمستخدمين وتخصم من الذين يستهلكون الخدمات
فقط.
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تتلقى

رسوم المعامالت

OmniBazaar

يتلقى مقدمي
الخدمات:

إجمالي الرسوم
المدفوعة:

:
( OmniBazaarصيانة البرنامج)

%1.11–1.1

0.00%

%1.110.0.-

إحاالت البائع والمشتري

%1.11

%1.15-.1.1
كل
%1.51-.1.1

%1.51-.1.1

اإلجمالي

%1.51-.1.1

%1.51-.1.1

رسوم الخدمات االختيارية
رسوم ناشر القوائم

%1.11

متغيرة

متغيرة

رسوم وكيل الضمان

%1.11

متغيرة

متغيرة

%1.11

متغيرة

متغيرة

اإلجمالي

بنية الرسوم المذكورة أعاله عرضه للتغيير .نعتزم في المستقبل أن يتم تحديد هذه الرسوم من قبل المستخدمين
استنادا ً إلى ديناميكيات السوق.

التوزيع الكلي ل OmniCoin
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التوزيع الكلي لOmniCoin
المكافأة
تمويل الكتل
تطوير البرنامج
حدث بيع العملة
مكافآت الترحيب بالمستخدم
مكافآت إحالة المستخدم
مكافآت البيع األول
التمويل الجماعي والمستشارين

اإلجمالي

العمالت الصادرة

معدل التوزيع

 4.415مليار

 16سنة

 3.11مليار

 17.18-- 17سنة

 1.513مليار

 4سنة

 8.4مليار
 1.4مليار

~ 101110111مستخدم

 3مليار

~ 803610111مستخدم

 1مليار

~ 1906110111بيع

 51مليون

عند اإلطالق

 0..2مليار

بعد  16عاماً ،سيكون معدل إصدار العمالت الجديدة التي تم إنشاؤها أثناء المعالجة (التعدين)  315.363مليون
عملة في السنة( .هذا ينتج حوالي  % 1.5من التضخم السنوي خالل  17-17سنة).

حول  BitSharesوGraphene
نحن قمنا بإنشاء  OmniCoinعلى قاعدة المصدر المفتوح ) .Bitshares 2.0 (BTSلكن ،مطوري
 OmniCoinقد قاموا بإضافة العديد من الميزات الهامة والمهام إلى  .Bitsharesعلى سبيل المثال ،قمنا بترقية
أسلوب أمن البلوكشين من دليل الحصة ( )DPoSإلى دليل المشاركة (.)PoP
أحد األسباب الهامة إلنشاء  OmniCoinعلى رأس  BitSharesألنه يستخدم  . GrapheneGrapheneهو
تطبيق بلوكشين  C++مفتوح المصدر الذي يمكنه معالجة عشرات اآلالف من المعامالت في الثانية الواحدة .عدة
مشاريع أخرى ،مثل  Steemit.comو  ،PeerPlays.comتستخدم  .Grapheneلقد اخترنا Graphene
لضمان أن  OmniCoinسوف تكون قادرة على مواكبة نمو سوق .OmniCoin

خارطة الطريق للتطوير
تعتزم الشركة إجراء حدث بيع العملة الخاص بها في عام  ،1118مع التوقيت الدقيق والهيكل المعلن في وقت
الحق من هذا العام .التالي هو خارطة الطريق للتطوير والجدول الزمني ل  OmniCoinو:OmniBazaar
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دليل مفهوم السوق
إدراج  OmniCoinفي السوق
نظام الضمان الموزع
تتبع السمعة الموزعة
اتصاالت المستخدم الموزعة
مكافآت وحوافز المستخدم
اختبار ألفا
اختبار بيتا الخاص
اختبار بيتا العام
تحسين القدرة على التطور وواجهة مستخدم جديدة
إطالق  OmniBazaarوOmniCoin
جلب المستخدم \ المكافآت المجانية (المراحل األولية)
مبيعات العملة (أربع مراحل)
تداول القوائم
محفظة الويب
تطبيق الهاتف (األندرويد واألي فون)
بورصة العملة المشفرة
األصول الصادرة من المستخدم

الربع الرابع ( 1115تم)
الربع األول ( 1116تم)
الربع الثاني ( 1116تم)
الربع الثالث ( 1116تم)
الربع الرابع عام ( 1116تم)
الربع األول ( 1117تم)
الربع الثاني ( 1117تم)
الربع الثالث ( 1117تم)
الربع الرابع عام ( 1117تم)
الربع األول 1118
الربع الثاني 1118
الربع الثاني 1118
الربع الثالث 1118
الربع الثالث 1118
الربع الرابع 1118
الربع الرابع 1118
الربع األول 1119
الربع الثاني 1119

مالحظة :هذه هي أفكارنا الحالية ألهم مشروعات التطوير في المستقبل .تقدم أيضا تقديراتنا لألوقات الالزمة
لتحقيقها .تسلسل وتواريخ المشاريع عرضه للتغيير.
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الحوكمة المخططة بواسطة مؤسسة OmniCoin
نخطط لتشكيل مؤسسة غير ربحية التي ستكون بمثابة هيئة الحكم للعملة المشفرة  .OmniCoinكما المتوخى
حاليا ،سوف يكون هناك والية مؤسسية لتعزيز نظام إيكولوجي قوية ومفتوح ل  .OmniCoinكما ستوفر
الحوكمة ،التنظيم ،والدعم القانوني والمالي للتطوير في المستقبل .العديد من العمالت المشفرة وغيرها من
المشاريع المفتوحة المصدر لديها المؤسسات الداعمة لها .ومن األمثلة على ذلك IOTA Foundation,
 Ethereum Foundation, Mozilla Foundationو .Linux Foundationنعتزم محاكاة هذه األمثلة مع
مؤسسة ل .OmniCoin
مجلس إدارة المؤسسة سوف يتألف من أعلى المشاركين في شبكة سوق  ،OmniBazaarاستناداً إلى نتائجهم في دليل
المشاركة (.)PoP

استخدام العائدات
نحو ثلث مجموع اإلمدادات من  OmniCoinsسوف تكون متاحة للشراء في حدث بيع العملة .أكثر من نصف
( )٪ 56.4من جميع  OmniCoinsسيتم توزيعها على مستخدمي  OmniBazaarعن طريق المكافآت.
عشرة في المائة ( )%11سوف تذهب إلى شركة  OmniBazaarلتطوير البرمجيات ،وتدفع بالتساوي على
مدى فترة أربع سنوات .مؤسسة  OmniCoinسوف تستخدم عائدات حدث بيع العملة – الثلث الباقي (33.6
 )%من مجموع اإلمدادات – لتعزيز وتطوير  OmniBazaarو.OmniBazaar
فيما يلي تقديراتنا الحالية الستخدامات األموال المودعة من قبل مؤسسة :OmniBazaar


التسويق/اإلعالن/العالقات العامة/الحمالت الترويجية – %51



االحتياطيات االستراتيجية – %11



تطوير %11 – OmniCoin



العمليات /الجهات القانونية/اإلدارة– %11

(هذه التقديرات قابلة للتغيير).

المعلومات التقنية ل OmniBazaar
للمزيد من التفاصيل الفنية حول سوق  ،OmniBazaarارجع إلى البراءات لدينا:
 .https://www.google.com/patents/US9519925لمزيد من الراحة ،فيما لدينا خالصة براءات
االختراع لدينا:
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أسلوب ،وسط ،ونظام لتسهيل تبادل السلع والخدمات من خالل شبكة ال مركزية من عقد الند للند .بالنظر من
جانب واحد ،يتم صيانة وتشغيل العقد من قبل المشاركين في نظام السوق .من جانب واحد ،قد يعمل هذا النظام
على األجهزة المكتبية والمحمولة على حد سواء .من جانب واحد ،يعمل النظام على تخزين المركزي للبيانات.
من جانب واحد ،يعمل النظام مع نظام ال مركزي من الحوافز لمشاركة العقد .من جانب واحد ،يعمل النظام
على اتصاالت المركزية .من جانب واحد ،يعمل النظام مع نظام ال مركزي لضمان المدفوعات بين
المشاركين .من جانب واحد ،يعمل النظام مع نظام ال مركزي لموازنة التحميل .من جانب واحد ،يعمل النظام
مع نظام المركزي من خالله يمكن تحديد أولويات بعض القوائم في الشبكة .من جانب واحد ،يعمل النظام على
معالجة المركزية للمعامالت .من جانب واحد ،يعمل النظام مع عملة مشفرة المركزية كوسط للتداول بين
المشاركين.

عامل أساسي لتميز حدث بيع العملة لدينا وسوقنا هو حقيقة أن شركة  OmniBazaarحاصلة على براءة
اختراع للطريقة المستخدمة إلنشاء سوق اإلنترنت الالمركزي.
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