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مقدمة عن العمالت المشفرة

االقتصاديالتقادم
للعملةقیمةتكوینحولأساسھبدأاالقتصادأننرىعلیھمقدموننحنماإدراكبھدفالماضيإلىبالرجوع
عملةأوللتتشكلاالقتصاد،فیلسوفكتابمؤلفالندسبیرجستیفنالكاتبرأيعلىوھذاالغالبیة,بھایعترف
أولتشكیلثمالتجاري،التبادلعلیھمسھلمماتانغالملكعھدفيالصینفيالمیالدقبلسنة18البشرعرفھا
إلىوصوالً،1660عامسویسرافيستوكھولمبنكطریقعنوذلكالبنوكخاللمنأُصِدرتورقیةعملة

ھواألخضرالدوالرلیكون،1779عامبریطانیاعناستقاللھابعدوذلكأمیركافياألخضرالدوالرتشكیل
وصلاألحداثأھممنسلسلةبعدالدستور.توقیعبعد1792سنةاألمیركیةالمتحدةللوالیاتالرسمیةالعملة

Brettonاتفاقیةخاللمنللذھبالبدیلةالعملةأنھعلىعالمیاًلیعتمدالورقیةالعمالتعرشقمةإلىالدوالر

Woodsاألمیركي،الفیدراليبالبنكیسمىماإلىاألمیركیةالوالیاتفيالرأسمالیةتشكیلیعود.1944عام
توجھتوالبالد.بالعملةالمعنیةالفائدةأسعارتنظیممنالدوالرمعالتعاملمركزیةالوقتذلكفيتولىالذي

غالبیراهكمااألمرأنإالالبالد،لعملةومركزيماليكتنظیمالفیدراليفكرةالتباعاألخرىاألقطابغالبیة
منیجعلقدالبالدعملةتنظیمفيبحتوبشكلالمطلقةالمركزیةعلىالعملأنھووالمفكرّیناالقتصادّین

البشریةشھدتھماوھذاالعملة،ھذهتنظیمعلىیعملمنتصرفسوءبحالالتھشممنلحالةمعرضةالعملة
الرئیسلیصرحالذھبمناحتیاطيوجوددونالدوالرطباعةعلىالمتحدةالوالیاتأقدمتعندمافعلیاً

بطباعةقامتأمیركابأن1971عامنیكسونریتشاردالسابقاألمیركي
وصوالًالواحدةلألونصة$35منعالمیاًالذھبأونصةارتفاعإلىأدىماوھذااحتیاطي،وجوددونالدوالر

لممتوالیاتمنأنتجتھوماالفاجعةھذهأنإالللعالمنیكسونبصدمةالفاجعةھذهلتعرفلألونصة،$650إلى
تسوقعوامللعدةنتیجةعلیھھوكماالوقتذلكفياالقتصادوبقيالعالمياالقتصادشكلتغیرفيساكناًتحرك
النتیجةإلىالوصولصعوبةعلیھاأضفالتغییر،تكلفةالرتفاعوذلكتغییرهدونھوكمااالقتصادقبول

للذھببدیلأنھاعلىاعتمدتالتيالورقیةالعمالتمنالعدیدیوجدضعیفة.اقتصادیةأقطاببوجودالمرجوة
اإلسترلینيوالجنیھالسویسريوالفرنكاألوروبيوالیوروكالینطباعتھا)عندذھباحتیاطيیوضع(أي

یعدلماألمركونبالفشل,باءتعالمیةكعملةالدوالرعناالستعاضةفيالمحاوالتأنإالالروسي،والروبل
لمواجھةقامتالتيالعمالتأنحیثالالمركزیة,علىیقوماقتصادينظامإیجادوإنمابدیلحلإیجادمجرد

نفسإلىبنایعودماوھذااألمریكيالدوالرعلیھاارتكزالتيذاتھااالقتصادیةالوتیرةعلىارتكزتالدوالر
منالغالببرأيقادتقدالمعضلةوھذهالمالیة،المعامالتمركزیةوھيأالالدوالربھابدأالتيالمعضلة
العقاريالرھنأزمةأشھرھامنالقریب،العصرولیدةتعدوالتياألزماتمنالعدیدإلىاالقتصادیینالمحللین

تمأنإلىوصوالًالعدیدةمشاكلھرغماالقتصادبعدھالیسیر،عالمياقتصاديكسادإلىأدتالذيو2007عام
فیھاتحملناكاموتوساتوشيمسمىتحتاألشخاصمنمجموعةأوشخصقبلمنبیضاءورقةعنالتصریح

حالً ألھم مشاكل االقتصاد المركزي وھي التبشیر



أيدونالمالیةالمعامالتوالمالیةالمراكزالعدیدننشئأنیمكنبواسطتھاوالتيالالمركزیةالكتلسلسلةبتقنیة
التقنیةھذهبساطةبكلالمالیةالعشوائیةإلىاألیاممنیومفيتقودالتيالفطریةالنوازعوجوددون،بشيتدخل

الكتلسلسلةإنیمكنماوبأبسطالختامفيلكأقولأنیمكن،DeFiالجدیدالمالياالقتصادأوجھمنوجھھي
الخسارةرھنتحتاألیاممنیومفيالمركزیةسیضعوالذيالجدیدالمالوجھھيومسمیاتھاالشبكاتباختالف

أو التالشي.

التقادم في العمالت المشفرة
خدمةنحومستقبلمنفیھالماأبعدخطوةنحوالتقنیةھذهتطویرعلىالعدیدتسابقالبیتكوینصدوربعد

أو،معینةتقنیةطورتأومعینةتقنیةعلىقامتالتيالشبكاتمنالعدیدبعدفیمالنرى،البشريالمجتمع
تعدینیستھلكھاالتيالطاقةمشكلةبحلاإلیتریومشبكةقامتالمثالسبیلعلى،معینةمشكلةحلعلىعملت

طویلةلیسبرھةوبعد،الحصةإثباتبمسمىعملآلیةإلىالعملإثباتبمسمىعملآلیةمنلننتقلالبیتكوین
قامتمشفرةعملةأنھاعلىالعمالتمناألنواعھذهلتعرف،Tokenسمیتالتيالعمالتمنالعدیدوجدنا
علىلھاشبیھاتتوجد(اإلیتریومشبكةعلىقامتوالتي،USDTالمثالسبیلعلىالمشفرةالشبكاتأحدعلى

تقنیةتسخیرعلىاألساسفيقامتوالتي،الرقمیةالمشاریعمنالعدیدالیوملنرىدوالیكوھكذاأخرى)شبكات
سلسلة الكتل نحو خدمة ما تطمح إلیھ.

أھم المصطلحات في العمالت المشفرة
تمتلكالتيالعملةوھيCoinیسمىمنھااألولالمشفرةالعمالتمننوعیننمیزأنناھنابالذكرننوهأنالبد

تندرجالتيالعمالتھومنھاالثانيالنوعأماالمثال،سبیلعلىBNBوشبكةكاالیتریومبھاخاصةعملشبكة
التيالعملةھيوإنمابھاخاصةعملشبكةتمتلكالتيالعمالتوھيKUROالعملةومنھاTokenالمسمىتحت

قامت باالستعانة بأحد الشبكات القائمة.

Tokenالنوعمنعمالتوجودسببما

كالعمالتبرمجيتطویرإلىیھدفالللعملةالراعيالفریقأنإلىTokenالنوعمنعمالتقیامسببیعود
العملةھذهبواسطةخدمةأوفكرةإیصالإلىیھدفالفریقوإنمابھا،خاصةشبكةوجودأساسعلىقامتالتي

مستخدماً تقنیة أحد الشبكات القائمة.

KUROالعملة

تصبالتيوالمتناغمةاألھدافمنلمزیجقامت،BNBشبكةعلىمبنیةTokenعملةھي،Kuroالعملة
برسالة واضحة المعالم أال وھي:

"دعم المشاریع الریادیة، الناشئة والمتوسطة والتي لھا دور وأثر في البیئة أو لھا أثر في تكنولوجیا العصر "
وذلك إلیمان الفریق برؤیتھم حول أھمیة التكنولوجیا وتسخیرھا في تحسین المجتمع والحفاظ على البیئة.



منالعدیدباستخراجكفیلةكانتوالتيالكتلسلسلةتقنیةھيالعصرتكنولوجیاحولبالضبطھنانقصدهوما
المشاریع واألفكار المساھمة في بناء عصر ناضج فكریاً واقتصادیاً.

وجعلبالمستقبلالماضيربطأجلمنوھذااألصلتاریخیةالمنشأكردیةعملةإلى،Kuroالعملةتسمیةتعود
أنستجدالعریقتاریخھافيتبحثإنمالكنتستمرلمالكردیةالعملةأنعلماً،لدینااالنطالقأساسالحاضر

عملة كافحت كثیراً لیخلد ذكراھا على األقل.
Kuro،نقطةھوالدعمھذالیكونوعملیاًعملیاً،مادیاًدعماًالریادیةالشبابأفكاردعمعلىتسعىبساطةبكل

للشبابوكیفالریادیةاألفكارقوةبمدىاإلیمانھوالعملةفریقلدىاالنطالقنقطةأنباعتبارلدیھماالنطالق
الناشئ بتسخیر من التكنولوجیا أن یغیروا الكثیر.

تدرسأنھاحیثاالستراتیجیةوالمالیةخططھایوافقبمامدروساًیكون،Kuroالعملةتقدمھالذيالدعمإن
وجوھريمنطقيسببعلىقائمتمویلھوالعملةرفمنتمویلأيبذلكلیكونالتمویلطلبتالتيالفكرة

یوافق الرسالة والھدف الخاصة بالفریق.

Kuroالعملةقیامسبب

فيالتكنولوجیاتستخدمالتيالشبابدعموھيأالواضحةرسالةأجلمنقامتالعملةأنسابقاًالذكرفيأسلفنا
بینوبینھمالصلةأداءھيالعملةلتكونالواقعأرضعلىفائدةأوصلةذوبمشاریعوالمجتمعالبیئةخدمة

التمویلعلىلنضیفكافيغیرممیزاًیكونأنیحاولكفریقبنظرناھذاأنإالاألجانبوالعربالمستثمرین
الدقةواالحترافیةمنعاليأساسعلىیقومتمویلھتمالذيالمشروعأننضمنبحیثالبرمجيواإلداريالدعم

لنبالمخاطرمحفوفةبیئةھيالمشاریعبأننؤمنبطبعنافنحنالحتميانھیارهالالمشروعھذاقیامیكفلبما
یمكنالشبابمشاعرمنكتلةمنوبدافعومدروسكافيتمویلبوجودالسابقةالتجاربمعالخبرةتجتمععندما

حینھا للمستحیل أن یغدو ممكناً.

Kuroالعملةأھداف

التالي:النحوعلىلتكونKuroالعملةأھدافوتتعددتتنوع
التابعةالمشاریعأوتمویلھاتمالتيالمشاریعضمندفعكوسیلةللعملةومدروسواسعانتشارتحقیق.1

للعملة
ضمان نجاح المشاریع التي تم دعمھا وذلك من خالل تقدیم الدعم المالي ، البرمجي ، اإلداري.2
دعم مشاریع البیئة والتي بدورھا تحقق رسالة الفریق.3
دعم مشاریع الشباب الریادیة والتي لھا صلة بتقنیة العصر.4
قبلمنمدروساستراتیجيأسلوبوفقالعملخاللمنالعملةألصولوالمدروسالمستمرالتوسع.5

مختلف المدراء
التعاون التنظیمي بین المشاریع التابعة للعملة أو التي تم تمویلھا.6
تحقیق استقرار سعري للعملة.7



المتبعالعملأسلوب
التساؤلموضعتكونقدالتيالنقاطأھمیوضحواضح،عملأسلوبوجودمنالبدالعملةأھدافتتحققحتى

بالنسبة للعاملین من الفریق، قبل المستثمرین.
ترسانةمنلدیھبماالفریققوىیسخرفإنھالتقنيالمجالفياألعمالریادةبأھمیةیؤمنالفریقكونمنانطالقاً

نوعینیمیزبالعملةالخاصاإلداريالفریقوھناKuroالعملةمنالتمویلطلبتالتيالمشاریعنحوخبرات،
من المشاریع

مشاریع داخلیة تعود ملكیتھا الفكریة للعملة.1
مشاریع خارجیة تعود ملكیتھا المادیة العملة.2

إلىیقودناماوھذالمنحقیقةیتبعالمشروعبأنتقولالتيالفكریةالملكیةھوالنوعینبینمااألساسيالفارقإن
ملكیتھتعودمشروععلىاإلقدامعلىتعملمتىومامشروعاً،KUROالعملةتدعممتىوھواآلخرالتساؤل

لھا.
الرسميالموقععبرتقدیمھتمالذيالمشروعطبیعةعلىیعتمدوھذاالدعمأنواعمنالعدیدتقدمKuroإن

للعملة فإن العملة تقدم وبشكل رسمي الدعم
اللوجستي.1
اإلداري.2
البرمجي.3
المادي.4

شروط تقدیم الدعم
حیثمندعمتقدیمصیاغةأماالعملةبأھدافصلةذویكونأنھومشروعأيلقبولاألساسيالشرطإن

تمالتيالفكرةكانتفإنالمشروعأولویةثمKuroالعملةوضععلىأساسيوبشكلیعتمدھذافإنالتفاصیل
تقدیمھا من تطبیق أو مشروع أو آلیة عمل توافق ما لدینا من أھداف متوسطة و بعیدة

الذيالدعمنوعاإلداريالفریقیقررأنھيھناالثانیةالخطوةلتأتي،خطوةكأولالمشروعسنقبلفإنناالمدى
سیقدمھ وھذا ما یعتمد على عدة عوامل تختلف من حین إلى آخر.

KUROالعملةعلیھاتعملالتيالمشاریع
ً منالعدیدبتبنيتقومبأنأیضاًاألحقیةلھافإنالمشاریعمنالعدیدتمولحتىقامتالعملةأنمنانطالقا

المشاریع التي لھا ملكیة خاصة بھا ومن ھذه المشاریع:
●Move2Earn app:التفاصیلعناإلعالنسیتم
●International e-commerce Platform:السلعوبیعشراءأيااللكترونیةالتجارةلشراء

والخدمات أو نقل األموال أو البیانات عبر شبكة الكترونیة . في المقام األول االنترنت . حیث تحدث ھذه
المعامالت التجاریة أما كشركة بین الشركات او من شركة الى مستھلك  او



من مستھلك الى مستھلك أو من مستھلك الى شركة . مع توفیر كورو الرمز الممیز كطریقة دفع أو
كطریقة خصم

●Online Payment gateway:مشتریاتقبولأجلمنالتجاریستخدمھاتقنیةھيالدفعبوابة
بطاقات الخصم أو بطاقات االئتمان من العمالء . المصطلح ال یشمل فقط المادیة حیث اجھزة قراءة

البطاقات الموجودة في متاجر البیع بالتجزئة من الطوب وقذائف الھاون ولكن أیضا معالجة الدفع . وھي
البوابات الموجودة في المتاجر عبر اإلنترنت

●Crypto wallet App:التطبیقاسمعناإلعالنسیتمالمشفرةالعمالتوتخزینوسحبایداع
وتفاصیلھ

●NFT Project and marketplace NFT marketplace:فيتعملافتراضياقتصادمنصةھي
نموذج من نظیر إلى نظیر . ھذا یسمح للفنانین بعرض وسرد فنھم بشكل رقمي و یمكن للرموز

والمشترین / المستثمرین شراء تلك الفنون بشكل أصلي
●Exchange Platform:لألصوللعمالتالرقمیةأوالمشفرةالعمالتبتداولللعمالءیسمحعملھو

األخرى ، مثل النقود الورقیة التقلیدیة أو العمالت الرقمیة األخرى
●Crypto News Aggregator and price-tracking, price alerts app:سعرتوفروسوف

التشفیر في الوقت الحقیقي . البیانات واألخبار وخدمة التنبیھ لتغیرات األسعار أیضا من قبل منصة
التحلیل الفني تساعدك في تقییم االستثمارات وتحدید فرص التداول من خالل تحلیل البیانات المتعلقة

بالسوق مثل حركة السعر
●Kuro coin blockchain : blockchainلتسجیلویستخدمللتغیرقابلغیرموزعأستاذدفترھو

المعامالت وتتبع األصول داخل شبكة من الشركات أنھ شكل من أشكال تخزین المعلومات التي یمنع أي
شخص من تغییره أو قرصنتھ أو غشھ . وتشمل األصول غیر الملموسة الملكیة الفكریة ، براءات

تشمل األصول الملموسة المنازلاالختراع وحقوق التألیف والنشر وغیرھا من أصول العالمة التجاریة .
والسیارات والنقود واألراضي . سیعمل الدفتر الخاص بالعملة كورو على السماح بتسجیل المعلومات

الرقمیة وتوزیعھا ولكن لیس تحریرھا بھذه الطریقة ، فإن  ھذا الدفتر ھو األساس لدفاتر األستاذ أو
سجالت المعامالت غیر القابلة للتغییر فال یمكن تغییرھا أو حذفھا أو إتالفھا . ھذا ھو السبب في أنھ

ُیعرف أیًضا بأنھ موزع تقنیة دفتر األستاذ . من خالل نشر عملیاتھا عبر شبكة من أجھزة الكمبیوتر حیث
سیعمل ھذا الدفتر الخاص بالعملة كورو دون الحاجة الى سلطة مركزیة . ھذا یقلل من المخاطر و یلغي

الكثیر من رسوم المعالجة والمعامالت .

المستقبلنحووتطلعاتھالفریق
Kuroبالعملةالمعنيالفریق



كبارمننخبةیضموالذياألجانبوالعربالمختصینمنمزیجعنعبارةھوبالعملةالمعنيالفریقإن
نحوواحدةورؤیةواحدمكانضمنالقدرلیجمعھمالمالیةالقطاعاتبمختلفعملواوالذینالمالیین،اإلداریین

تحقیق العدید من األھداف.
أنإلىالتنفیذحیزریادیةفكرةبوضعالبدءأرادممنالكثیرتواجھمشكلةیحلأنإلىالفریقیھدفبساطةبكل

التخوفنتیجةالفشلإلىأواألساسمنیبدأأالإلىإمابالمشروعتقودقدالخبرةقلةوالتكالیفمنالتخوف
التنفیذ.حیزالفكرةیضعأنأرادمنلكلأملمصدرKuroالعملةتكونبأنالفریقیطمحلذلك

رؤى الفریق
ناشئمشروعأيتواجھالتيالعراقیللمحاربةوشعاراًالنجاحلألمل،مصدراًنفسھالفریقیرى.1

ومتوسط
للتمیزوشعاًراإلنجازنحولإللھاممصدراKuroًالعملةأنالفریقیرى.2

یھدف الفریق بشكل أساسي إلى:
ربط المشاریع التقنیة بأصول في أرض الواقع.1
العربالمختصینمننخبةإشرافوتحتحكیمةبأیديالریادیةاألفكارتنفیذعلىالناشئالشبابتحفیز.2

واألجانب.
تحقیق استقرار سعري للعملة.3

آمنة؟عملةKuroعملةتعدلماذا
فيكإدارییننرىفإنناشھرةذوشبكةوعلىعالمیةمعاییرلعدةوفقاًبنائھاتمالعملةإننقولبأنننطلقلن

كونوحجتناتبریرنالیكونكثیراًإلیھالتطرقتمولقدمقنعوغیرتقلیديتبریرھذابأنبالعملةالمعنيالفریق
العملة آمنة ھي األسباب التالیة:

العملة ترتبط بأصول ومشاریع قائمة على أرض الواقع.1
2.ً التوزیع المالي للعملة یتم بشكل ال مركزي وبالتعاون مع منصات ال مركزیة معتمدة عالمیا
مالیةلخوارزمیةوفقاًموزعةمصادرعدةعلىوإنماواحدمصدرعلىسعرھابتحدیدتعتمدالالعملةإن.3

متطورة الذكاء تم االعتماد بصیاغتھا على العدید من المنشآت المالیة.

كیف تسعى العملة إلى تحقیق استقرار سعري؟
ألنومھیئةلالدخارآمنةالسعري،التقلبقلیلةالعملةتكونبأنھوللعملة،سعرياستقراربتحقیقنقصدهماإن

تكون وسیلة دفع، وھذا یتم عبر مجموعة من القوانین التي تأخذھا العملة بعین االعتبار أثناء مسیرتھا
مستمربشكلالعملةسعرلتعزیزالواقعأرضعلىأصلذومشروعكلمن%10تخصیص.1
الطوارئلحاالتربحیةنفقاتأيمن%20تخصیص.2
توزیع العملة وفقاً لعدد ثابت من المنصات المھیئة للبیع مما ال یعرض العملة لتضخم غیر مدروس.3
العملةتوزیع



ناشئةمشاریع30%●
تسویق20%●
احتیاطي20%●
Kuroبالعملةالخاصةالداخلیةللمشاریع15%●

للفریق5%●
اإلداريللقطاع5%●
تمویلعائد5%●

السنواتخاللجدارتھأثبتمشروع50عنیقلالماعلىاالطالعبعداختیارھاتمالنسبھذهبأنعلماً
الخمس األولى من انطالقھ...

للعملةالتقنیةالبیانات
العدیدمعتعاملھابعدانطلقتالشبكةبأنالفریقلرؤیة،BNBشبكةعلىباالعتماد،Kuroالعملةإصدارتم

.Binanceالمشفرةالعمالتمنصةخاللمنتمالتعاملھذابأنعلماًالمشفرةالعمالتمن

عوامل تقنیة دعت الفریق إلى اختیار الشبكة:
BEPاألساسيالمعیار ETHERIUMشبكةلتطوروالمشابھBNBشبكةعلىتوكینللعمالت20

التفاصیل التقنیة للعملة:
Token name: Kuro

Symbol: KUR

Max Supply: 300,000,000

Contract Address: 0xA6fB39D69b09ECdc1a8b5f829DF11a40B7742603

Network: Binance Smart Chain Mininet (BEP20(

خارطة الطریق
منمجموعةمنھاكلفيیتمبحیثمرحلة،عشرأثنيإلىبالمشروعالمرتبطةالطریقخارطةتقسیمتم

الخطوات الصغیرة والتي تقود إلى تحقیق أھداف العملة سنكتفي بذكر المراحل الثالث األولى فقط ال غیر.

1رقممرحلة

دراسة المشروع●
تھیئة الفریق●
صیاغة الورقة البیضاء والخطط الضروریة●
صیاغة المھام والتوكیالت اإلداریة●
صیاغة العقد الذكي الخاص بالعملة●



2رقممرحلة

التسویق ألفكار العملة●
بناء مجتمع خاص بالعملة●
إدراج العملة في العدید من المنصات الالمركزیة●
تمویل ألول ثالث مشاریع مرتبطة بأرض الواقع●
$0.02إلىالعملةسعررفع●

$0.01منأعلىللعملةسعرياستقرارتحقیق●

3رقممرحلة

تطویر الورقة البیضاء●
تطویر موقع العملة●
إدراج العملة على منصات تداول مركزیة●
$1إلىالعملةسعررفع●

تعزیز المكانة المالیة للمشاریع المرتبطة بالعملة●
إطالق أول ثالث تطبیقات من تطبیقات العملة:●

مجمع أخبار العمالت المشفرة.1
تطبیق تتبع األسعار.2
تطبیق تنبیھات األسعار.3

المسؤول اإلستراتیجي  للمشروع
OSHشركة Group

بذلكلتكوناألجنبيوالصرفالمالألسواقالفنيبالتحلیلمتخصصةالترخیصبریطانیةاستثمارشركةوھي

الشركة المزودة فنیاً من حیث متابعة توزیع السیولة بالشكل الصحیح.


