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 المقدمة 1

1.1. bitJob المعمارية النماذج من اثنين من مزيج ستكون التي تراسل منصة أول هو. 

  .االنترنت تطبيقات معظم في يستخدم والذي العميل، الخادم بنية مركزية ●

  .blockchain تكنولوجيا يستخدم الذي العميل الخادم للبنية الالمركزي نسخة ●

 أن من الرغم على .المستخدمين قبل من ومنصة الجماعي التمويل مرحلة في الفكرة هذه من كل اعتماد وتحسين تسريع هو ذلك من والغرض

 ومقبولة مألوفة هي التي الحلول مؤقتا بديال تكون أن يجب blockchain للتقنيات البطيء واعتماد النهائي، الهدف هو الالمركزي النموذج

 يمكن والتي االستخدام سهلة واجهات مع سريعة، لتكون االنترنت على خدمات اليوم اإلنترنت مستخدمي ويتوقع .اإلنترنت العادي مستخدم إلى

 األساسي النظام اعتماد مع .الوقت نفس في التكنولوجيات من اثنين على ينص الذي نهجنا يملي هذا .النقالة األجهزة عبر إليها الوصول

 للمستخدمين واحدة مرة .مركزية أكثر حلول إلى المستخدمين تحويل يتم وبسهولة ،blockchain تكنولوجيا مجال في الجديدة والتطورات

 ،blockchain قسم خالل من التفاعل على المستخدمين تشجيع وسيتم مرضية، هو ذلك واعتماد منصة على معتادا

 ل مرحلتين : خال من تمكين سيتم األولى المرحلة في المشروع في االستثمار .1.2

  .الورقية العمالت وقبول المنتظم، الجماعي تمويل ●

  .عن طريق العمالت الرقمية شراؤها سيتم حيث الحمالت، المساهمون ●

 منصة خالل من تراسل الخدمات تقديم تسهيلب BitJob ف يقومسو .القانونية الناحية من كيانين به معمول هو كما العمل إرادة أن يتطلب وهذا

 مقدمي' باسم) النظام مع التسجيل (اإلنترنت عبر تسليمها يمكن التي واحد األحيان معظم في) خدمة بتقديم المشاركون وسيقوم .االنترنت على

 تسجل معينة خدمات عن يبحثون الذين المشاركون وسيقوم .المنصة طريق عن تصنيفها يتم والتي مجال في بعمل للقيام توافرها وتقديم (الخدمة

 قبل من عليها العثور يمكن التي الخدمة طلب ستدخل أو البحث، وظيفة خالل من الخدمات مقدمي "االتصال وإما" خدمة المستهلكين' باسم

 بغض متبادلة اتفاقات وإيجاد التفاعل على القدرة المشاركين إكساب خدمات طلب ووضع الخدمات على المناقصة سوف ."الخدمات مقدمي"

 .المتاح والعرض الطلب هو ما النظر

 تكن لم ما دائما الخدمة مقدم دفع يتم حتى الضمان في المال من يكفي ما االحتفاظ يتم اتفاق، على بناء ذلك، لضمان آلية المنصة هذه وستوفر

 كل تقييم على قادرين المستخدمون يكون سوف .النزاعات حل أساليب سيوفر منصة الحالة هذه وفي الخدمة، من لهم توفير مع مشاكل هناك

 قد السلبية التصنيفات يجمعون الذين المستخدمين .الزمن من طويلة فترة ألية يستمر أن يمكن ال معقولة غير أو تافهة حتى أخرى، تصنيفات

 .الرسوم الرتفاع تعرض

 .الخدمة والمستهلكين الخدمات مقدمي من كل على تطبيقها رسوم خالل من اإليرادات توليد المنصة هذه وستوفر

 

 

1.3.  bitJob انسيابي السوق 

 باستخدام) مركزية خوادم طريق عن سواء معها التعامل سيتم والتي ،bitJob HYBRID المعماري للسوق رؤيتنا وبعد انسيابي مخطط يمثل

 .(وغيرها التابعة، الشركات إيرادات توزيع رسوم، والهوية، التسجيل) الالمركزية التحتية والبنية (العملة الدفع طريقة التقليدية الورقية

 الرمز حول التوضيح من مزيد .لها التابعة والشركات رمز ألصحاب توزيعه وطرق (STU) الرسمي رمز bitJob يبين أدناه البياني الرسم

 .(STU) المادة على االطالع يمكن واستخداماتها STU المميز
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1.4. bitJob اشترك  

bitJob تستند الميزات من العديد يحمل منصة بمثابة blockchain. 

 قوي اآلن لدينا شفافة، خصائصه وبفضل .الخادم مسؤولي عمياء ثقة إلى الحاجة يزيل الذي الكبير الطلب هذا لبناء لنا Ethereum يسمح

 .التوزيع التابعة والرسوم المدفوعات لللدينا الصغيرة والمعامالت التقييم التصويت، التحقق، والهوية، مصادقة،

 .المصادقة من مختلفة جوانب يحمل الذي العضو في االشتراك عملية لتوضيح قررت لقد أدناه، رسم في

1. bitJob تطبيق في المطلوبة البيانات وملء (الطالب) والطالب المرحلة، هذه في -(الطالب حدد) طالب bitJob UI. تطبيق فإن UI 

 .للملكية إثبات بمثابة المقدمة البيانات تحليل خالل من .شرعي كيان هو الطالب أن من تأكد

 الرقم هذا يكون وسوف) التخزين األعضاء قائمة الطالب إلى UI تطبيق من تحديد إثبات إرسال سيتم -العضو UI bitJob تطبيق .2

 .مصادق لبيانات موافقة على UI تطبيق إعادة ثم التخزين سوف .(الطالب رقم

 وسيتم الجامعات من جديد تحديث وكل .Blockchain على والبائع التخزين سيعقد - (الجامعات) الشريك تحديد /األعضاء الطلبة قائمة .3

 .النص ومفاتيح هناك، وإرسالها تخزين

 إلى البيانات وبمقارنة والصالحية، والملكية ، الطالب هوية صحة من تأكد سوف المرحلة هذه إن - Blockchain بيانات ختيارا .4

 .هويته عن ٪100 اإلثبات قبولية المستخدم سيعطي Blockchain  دفتر

 في المشاركة في ترغب التي منتسب عضو ولكل التسجيل، عند هذا إجراء سيتم -اإلحالة صحة من والتحقق المنتسبون األعضاء قائمة .5

 الحكم مكافأة تخصيص وسيتم للتسجيل، آخر عضو إلى هذا نرسل سوف كان إذا .الحكم خاص رابط على تحصل سوف لدينا، انضم خطة

 .له اإلحالة األنشطة أساس على عليه

 

  bitJob بعثة .1.5

 تحتاج والتي االجتماعات كطالب، عصرنا في  bitJobفكرة ظهرت .ننتظر كنا ما هو هذا أن أدركنا العالم، في  Ethereumجاء عندما .

 خبرة مع المهنية حياتهم وبدء دراستهم الطالب إنهاء إيالما، األكثر مشكلة نواجه كنا العمل، سوق في تخرج أن بعد .السريع المال بعض إلى

 .المهنية الذاتية السير بهم في تسهم ال التي الوظائف في وجودهم فترة أمضى أن بعد الصفر،

 

 تناسب التي الجودة المؤقتين العمال توظيف في صعوبة يجدون العمل أرباب :آخر واضحة حاجة مع واجهنا التنفيذيين، مديرينايضاً ك كما

 حتى االنترنت، على صغيرة وظائف عن العمل أصحاب مع الطالب ربط هو الحل لدينا .الطالب تجنيد في تفشل (٪ 80)ومعظمهم-الميزانية

 .الصلة ذات مهنة في التخصص مواصلة من يتمكنوا

 .حلمنا تحقيق هو هذا التكنولوجيا  blockchainوتعزيز الطالب يساعد مما العالم، على التأثير في يرغبون الذين األعمال ورجال لنا، بالنسبة

 

 



 

 

         6 

 bitJob تدفق  .1.6

 الجودة، تسليم ويوفر الصلة، ذات للعمل المهنية الوظائف قائمة من يختار السوق، إلى يربط االنترنت خدمات لتوفير تتطلع طالب :جدا بسيط وهو

  .الورقية النقود أو معماة عملة في اختياره، من فوري دفع ويتلقى

 الموقع وسيكون !'اسم 'موقع بلدها  /له متصلة (الشمالية )محفظة الحيوي استئناف في عمله تقديم على قادرة وتكون سمعة بناء الطالب سيقوم

 أو ينكدين الشخصية البيانات الى وليس تظاهر، قدراتهم على أدلة على االعتماد خالل من والخريجين  HRطريقة تجنيد الطالب ثورة الشمالية

 .السابقة العقود من الذاتية، السيرة من (والحالي )القديمة النسخة

 

 توظيف العمل وأصحاب الطالب .1.7

 االنخراط الطالب معاملة كل من عمولة يتقاضى الطالب نقابات سوف :والطالب  bitJobبين العالقة تعزيز شأنه من رائع برنامج ببناء قمنا

 نحن .للمشاركة سعداء من أكثر كانوا الذين العمل أرباب .من عدد إلى باإلضافة ، الرائدة الطالبية االتحادات مع تجريبية اتفاقيات أطلقنا في

 .الجيدة الوظائف من مستمر تدفق لضمان قيادية وظيفة عن البحث محركات من العديد مع أيضا نتفاوض

 

 

 المنتج تسويق  .1.8

 عدد أكبر على الحصول أجل من .العمل أرباب كبار مع المهني التدريب برامج في باستمرار تشارك العالم أنحاء جميع في الطالبية االتحادات

 نجاح في حاسما دورا تلعب أن شأنها من الفوز اإلعداد انها .لدينا التابع البرنامج مع النهائي الحافز وخلق لدينا، السوق إلى الطالب من ممكن

bitJob  القادم للجيل السعي في هم الذين موظف التوظيف مجال في الالعبين جذب االنترنت على الطالب عمل على التركيز لدينا سيكون. 

 

  ؟ blockchain لماذا .2

 من واضحة فوائد لديها ليس التي شيء عن blockchain التكنولوجيا استخدام أن نريد لماذا سئل كنا المشروع، هذا من األولى المرحلة في

 .بالخروج لهم وردت عندما جدا مقنعة فهي الفور، على واضحة ليست الفوائد أن من الرغم على .استخدامه

 .الصفقة مبلغ من ٪10 إلى ٪2 بين ما مكان أي في تكلف أن يمكن التقليدية، الطرق باستخدام الحسابات بين األموال نقل يتم عندما ●

 التكلفة بين الفرق التقاط يمكن ما شخص كان اذا .٪ 0.01 من مقربة على يكون أن يمكن blockchain على األموال نقل تكلفة

 100،000 و $ 20،000  بين ما تنتج إيرادات في $ 1000000 نقل فإن ،blockchain  وتكلفة تسوية للمعامالت الحالية

 ويمكن ذلك، من أعلى المعامالت رسوم تلك تكون قد البلدان، بعض في .blockchain إلى التحول طريق عن فقط االدخار في $

 بعض وفي مكان، كل في عرضت ليست بال باي المحلية، المثال سبيل على والحدود، القيود بسبب لمعالجتها أيام عدة يستغرق أن

 .المستفيد حساب في تظهر أن قبل أيام لعدة المعامالت وتعقد المناطق،

 بالفعل واحدة ساق أن وبعد القائمة، الخادم العميل أبنية استبدال يكون blockchain التقنيات وسوف جدا، القريب المستقبل في ●

 بداية مجرد سيتم الخدمات مقدمي من غيرها أن حين في بسرعة، الجديدة واالتجاهات األفكار من لالستفادة للمنصة ستسمح هناك

 . الفضاء هذا في الحلول في للنظر

 المجتمعات خالل من إضافي تمويل على الحصول ويمكن .مركزي ال نظام بناء عند ممكنة الجماعي تمويل معماة عملة حملة ●

  المرتبطة

 أي مع التعدين، عملية خالل من .blockchain بدقة يرتبط التعدين مفهوم رمز، STU نموذج في تنفذ لم انها من الرغم على ●

 جزء ليست وهذه ذكر، وكما .المساهمة المجتمع على وتوزيعها تنشأ أن يمكن جديدة معدنية عمالت العمل، دليل أو حصة على دليل

 .إضافية رمزية خلق على نشرها ويمكن المستقبل، في وتحديد مناقشتها سيتم لكن STU رمزي نموذج من

 المثال، سبيل على .األخرى البلدان في األسواق إلى للوصول يريد من هناك كان إذا قانوني كيان إنشاء إلى حاجة هناك ليست ●

 نسبيا الجيد الوعي لديها الهند .التشفير الصرف سوق أكبر ولديها Ethereum / بيتكوين التعدين في مشاركة أكبر لديها الصين

  عملة رقمية  بسبب البلدان تلك في قانوني وجود دون البلدان تلك في تعمل أن يمكن منصة .محدودة مصرفية بسبب بيتكوين من

 .المتطلبات أو اللوائح هذه مثل لديهم ليس

 Ethereum مثل منصات .التكنولوجيا الموظفين أو التحتية، والبنية األجهزة على المال النفاق bitJobل حاجة هناك ليست ●

 المجتمع داخل جديدة التكنولوجي التقدم أي فإن .استخدامها عند فقط التكلفة من األدنى الحد لديها التي التحتية، البنية هذه توفر

Ethereum الخاص لحسابهم عمل تسهل التي األعمال على المستحيل من وسيكون .إنشائها وقت أقرب في للمنصة متاحة تكون 
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 في للتكنولوجيا التنافسية لطبيعة ونظرا .العالمية السوق في المنافسة على قادرة تكون أن يمكن التي النظم واحد وقت في ليخترع

 حصة تكتسب جديدة، قدرات تقدم يبدو، ما يوما سوف Ethereumل مماثلة جديدة منصة أن جدا المحتمل فمن العالمية، األسواق

 . مكلفة وغير وعملية لتجريب مواتية بيئة خلق تنافسية بالتالي تسعير وتقديم السوق،

 المعامالت أن يمكن الغربية، الدول من بكثير أقل المعيشة مستويات ذات البلدان في تعمل أن يمكن البرنامج هذا أن إلى وبالنظر ●

 في .($ 0.20 المثال، سبيل على) معاملة لكل األدنى الحد رسوم مقابل الدفع عمليات الخدمات معظم .جدا منخفضة قيم لديها

 Blockchain المعامالت .الخدمة قيمة من متناسب غير قدر على تكلفة رسوم فإن ،1 $ بقيمة المقدمة الخدمة تكون قد التي األماكن

 .التكلفة هذه من جزء هي

3. bitJob  رمز (STU) للعملة الجماعي وتمويل 

 نوعها؟ من فريدة bitJob عملة لماذا 3.1

 العالمة منطقتنا، إنشاء قررنا فلماذا .البعض عملة رقمية  أو بيتكوين األثير، في منصة على المعامالت جميع إدارة bitJob يمكن نظريا،
 . عملة تطبيق الجديدة التجارية

 النقود إصدار المشاريع من كبير تدفق ونتوقع البورصات في المتداولة عملة رقمية  من واسعة مجموعة بالفعل هناك اليوم !حقا مهم سؤال
 .الحقيقي قش كومة أنفسهم، التطبيق

 :bitJob عملة إلصدار الرئيسية األسباب لدينا

 والطالب النقابات مثل لها التابعة الشركات ذلك في بما مستخدمينا، في الثقة على ويبعث موحدة معايير على للحفاظ المهم فمن ●

 ." محترمة وطنية

 كبيرة عمالقة استخدمت .األثير باستخدام بذلك القيام نستطيع ال ونحن الفوز، سيناريو الدخول، لتسجيل الجدد للمستخدمين حافز خلق ●

 فإننا السوق، بدراسات مدعومة أعمالنا نموذج مع .األفضل إلى نتطلع ونحن األولى، سنواتهم في االستراتيجية نفس بال باي مثل

 .جيدا تصميما مصممة العالمي التوسع أجل من التعويض خيارات حجز إلى وتحتاج الطالبي المجتمع قبل من كبيرا إقباال نتوقع

   .الكامل المنتج تطوير bitJob تسريع ناجحة تمويل وهناك .(BJE.M) الكيان إدارة bitJob وتسهيل االشتراكات دفع ●

 blockchain باستخدام .العالم لتغيير حتى وربما تأثير، إلحداث فرصة على الحصول أجل من تمويل إلى تحتاج مشاريع ●

Ethereum، وCrowdFund / مثل الناشئة للشركات جديدة آفاقا يفتح فريد الحمالت معماة عملة المساهمين هيكل bitJob 

 .blockchain والمجتمعات الطالبية االتحادات لصالح المختلطة، السوق تنسج للدخل جديدة مصادر مثيرة لخلق

 .فريقها قبل من المنتج تسليم bitJobو bitJob مفهوم في االعتقاد يعني التمويل bitJob أن ونفهم مساهمينا غاليا نقدر ونحن

 

 في النظر مع مصممة وأنها ،bitJob شبكة في األساسي العنصر هو bitJob األساسي المميز الرمز .3.2

 .المستقبل في الشبكة نمو

  .المشروع داخل مختلفة وظائف نسبت وسيتم للمشروع الجماعي تمويل مرحلة خالل البداية في STU إنشاء يتم

 القياسية فيات خالل من المدفوعات إلى باإلضافةعملة هذه خالل من الخدمة لمقدمي الخدمة المستهلكين من المدفوعات تنفيذ وسيتم ●

  .بال باي مثل منصات عبر

   .الرموز هذه في واألجور المكافآت يتلقى أن للنمو التشفير والمستثمرين المؤسسين، المطورين، كما ●

   .الرموز هذه خالل من معينة الخارجية الخدمات دفع ويمكن ●

   .الرموز هذه في لجنة الدعوات إرسال التابعون تقديم وسيتم ●

 (الحمالت المساهمون bitJob خالل شرائها عند النقود 5000 المثال سبيل على) معين عدد من الحق وقفل الملكية :المستخدمين ●

 قوة مدى لتحديد المحك، على كدليلعملة وتستخدم .المستقبل في bitJob االقتصاد الرسوم جميع من المستخدمين يعفيعملة من

 شكل في المكافآت مثل المصالح تقدم أن لألعضاء يمكن .األساسي النظام بمستقبل يتعلق فيما لديه مستخدم كل التصويت

   .حديثا المسكوكةعملة
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 المنظمة من التسجيل األعضاء من معين عدد بعد ثابتة مكافأة .جديدة تعليمية للمنظمات bitJob إلدخال المكافآت تلقي :مبشر ●

 .النظام استخدام على بنشاط والعمل التعليمية

 (المساهمين bitJob الحمالت خالل شرائها عند النقود 50،000 المثال، سبيل على)عملة من الحق وقفل الملكية :المطورون ●

 لكل التصويت قوة مدى لتحديد المحك، على كدليلعملة وتستخدم .المستقبل في bitJob االقتصاد رسوم أي من المطورين يعفي

   .حديثا الملغومةعملة شكل في الفائدة مثل المكافآت تقديم يمكن األعضاء .األساسي النظام بمستقبل يتعلق فيما له مطور

 قفل .المنصة طريق عن المتولدة الرسوم من فوائد على الحصول فرصة يفتح مقفل لفترةعملة االلتزام :والمطورون االنجيليين ●

 النظام من الوعي نشر على الشخص جهدا تمثل وأنها منصة، وسمعة االستقرار حماية على يساعد الوقت من محددة لفترةعملة

 (.المدة المرجحة مكافأة أيضا وهناك) .األساسي

 :مثال ●

 وعدد R الصفقة bitJob لكل الرسوم متوسط .المعروض إجمالي من ٪E يملك إلنجيلي لنفترض :يعمل كيف على مثال هو هنا

   :من المتوقعة القيمة لها يكون سوف الفترة في اإلنجيلي اإلجمالية المكافأة .V هو الواحد اليوم في bitJob الصفقات

  E * R * V = مكافأة ●
 E = 1،٪ R = 10 $، V = 1000 دعونا ●
 سنة / 36،600 $ = يوم / 100 $ = 1000 * 10 * 1 = مكافأة ●
 مسؤوال سك واألنشطة .الجماعي التمويل فترة خالل إنشاؤها تم التيعملة من مجموعة على تقتصر لن STU توريد ●

 .(انظر الوثيقة هذه "سك" قسم) .جديدة وحدات إنشاء عن

  أولية حساب وظائف STU إنشاء .3.3

 من يجعل وهذا .رمزية تنفيذ معايير واسع نطاق على اعتمدت يلي تصميمه .Ethereum منصة على مميز هو رمز bitJob (STU)و

 .Ethereum محفظة ذلك في بما القائمة، الحلول استخدام إدارة على السهل

 (٪100) 200،000،000 :الجماعي تمويل حملة خالل إنشاؤها تم التيعملة من األقصى العدد ●

  إعداد أثناء األثير سعر على بناء) .STU 888 .تقريبا إنشاء bitJob حساب إلى األثير 1 ترسل سوف ●

 .بنجاح الجماعي تمويل من االنتهاء بمجردعملة للتحويل قابلة تكون سوف ●

 االنبعاثات، اليوم بداية في النهائية القيم تحديد وسيتم .األثير سعر في حركة بسبب تختلف قد األثير 1 لكل STU العمالت من كمية ●

 .لدينا CrowdFund الصفحة على نشرها سيتم التي واتفاقيات للشروط وفقا .البيع عملية أثناء تعديلها أيضا ويمكن
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 :التالي النحو على الجماعي بعد حملة التمويل (STU) عملة bitJob توزيع وسيتم .3.4

 

 

 

4. bitJob  منصة  

 ساري الحالي الطالب عدد / وفرت أنها من والتأكد بياناتهم لتأكيد ستطالب أنها أوال ،bitJob تطبيق بتحميل المستخدم يقوم عندما ●

 نوعها من فريدة الودائع عنوان إنشاء سيتم بنجاح، تسجيل عند .الجامعة أو التربية كلية منظمة، لدى مسجلة / المرتبطة المفعول

 يرغبون الذين الجدد عضو وقال .bitJob منصة على التداولعملةل استخدامها سيتم التي Ethereum الشبكة داخل لهم بالنسبة

 .الرموز بعض كسب / على للحصول بحاجة اآلخرين الطالب خدمات استخدام في

 فإن .أدناه مذكور هو كما األنشطة سك خالل من أو حديثا ولدت عنوان إلى األثير من مباشر إيداع خالل من ذلك تحقيق ويمكن ●

 كمية لديهم حتى االخرين االعضاء مع التواصل أو / و متاحة الخدمة مقدمي من أي توظيف على قادرة تكون لن العمل أرباب

 مقدم يكون سوف .الخدمة مزود وضعتها التي الخدمة من األدنى الحد كمية شراء على قادرة لتكون حساباتهم فيعملة من كافية

 الخدمات، تسعى التي االعضاء يخص ما في الخدمات مقدمي من غيرهم تقدمها التي الفعل ردود استعراض على قادرة الخدمة

 .بالعكس والعكس

 ثمن لدفع الالزمةعملة من األدنى الحد قيمة تأمين وسيتم الخدمة، وطالب الخدمة مقدم بين اتفاق إلى التوصل تم وقد واحدة مرة ●

 .الخدمة مزود قبل من األدنى الحد تعيين سيتم .(الضمان في يوضع) خدمة

 مع التعامل المنصة هذه وستوفر .مباشرة عملية العطاءات تقديم أو توظيف خالل من الخدمة مقدمي إشراك لألعضاء ويمكن ●

 .المشاركة واألطراف المنصة من كل وضعتها التي قواعد خالل من العطاءات الطرف وتحديد العطاءات

 طالبي من المال قفل وسوف الخدمة لطالبي سعر أدنى لتقديم عطاءات لتقديم العكسي المزاد نظام الخدمات مقدمي تقديم وسيتم ●

  .المزاد من االنتهاء عند تلقائيا الخدمة

 شبكة على منصة تشغيل وسيتم المقدمة، الخدمات قيمة لقياسعملة تستخدم سوف ومنصة بال، باي الدفع حلول إلى باإلضافة ●

Ethereum الورقية النقود وليس ستجري العمالت صرف يكن لم إذ للغاية، ضئيال يكون رمزية المعامالت رسوم سوف .العامة 
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 تكون أن الشبكات هذه تقدمها التي العادية الرسوم فإن أخرى، فيات حلول أو بال باي يتعلق ما في .المصرفي تشارك سوف أو

 أعضاء قبل من المقدمة الخدمات عن أرباحها وتبادل البرنامج في أرباحها على للحفاظ اختيار للمستخدمين يمكن .المفعول سارية

 .آخرين

 مقابل فيعملة من عدد استخراج سيتم .المنصة في أرباحها على للحفاظ يختارون الذين أعضاء تهم تشبه مكافآت تقديم النظام سيقوم ●

 .المنصة في لالستثمار الفرصة العادي المستخدم يكون سوف باختصار، .النظام داخل أرباحها من الطويل المدى على تأمين

 المقبلة مكافأة من جزء مقفلة،عملة من اإلنفاق حالة في .المنصة على أقفالهاعملة نقل / قضاء على قادرا يزال ال المستخدم فإن ●

 .تطرح سوف

 تسهيالت لتكون المنصة هذه بفعالية مما لالهتمام، آخرين ألعضاءعملة قرض على القدرة لديهم أعضاء فإن إضافية، ميزات كما ●

 منصة جاذبية زيادة أيضا وسيكون النظام، في ستبقىعملة وألن األساسي، النظام من السيولة زيادة شأنه من وهذا .P2P اإلقراض

 لفترات نظام في عليها يحصلن التيعملة على للحفاظ حافز لديهم سيكون الجديدة،عملة لكسب عالية قدرة لديهم الذين لألعضاء

 .هذا من أيضا تستفيد منصة ونمو الوالء إن .أطول

 الديمقراطية وحدة في التصويتية وقوتها المنظمة في حصتها باستخدام لهم السماح خالل من أيضا المصلحة أصحاب يكافأ سوف ●

  .األساسي النظام بمستقبل المتعلقة المسائل على للتصويت استخدامها سيتم التي السائلة

 

 المنهاج في المساهمة .5

  .للمجتمع للقياس وقابلة قيمة مساهمات يقدمون الذين لألشخاص ومكافآته bitJob وراء األفكار القسم هذا يوضح

  العمالت توزيع .5.2

 الحالتين، كلتا في .ذلك في تعمل أن يمكن أنها أو في، شراء من يتمكنوا :معماة عملة المجتمع مع تتورط أن للناس يمكن طريقتان هناك

 .النقد من فائض عليه هي مما الوقت من المزيد لديهم الناس من العظمى الغالبية فإن ذلك، ومع .للعملة قيمة تضيف مستخدمين

 .الحقا يحدد .5.3

   انضم آخر خالل منعملة كسب .5.4

 .خيرات بعض مع السوق في جديدة قيمة خلق شأنها من التي التشغيل بدء داخل نشاط بأي يكافأ أن يمكن

 في الطالبية االتحادات أن الممكن فمن .الشبكة لنمو أكبر المساهمين تصرفات مكافأة هو يساهم نشاط على تنطوي التي األفكار من واحدة

 تلقي من الطالب اتحاد .مجتمعهم داخل  bitJobلتعزيز اإلحالة المكافآت على الحصول في مهتمة تكون أن تعليمية مؤسسة أو جامعة كل

 النظام نمو مع .للمنصة الخالق الجهد يعتبر النشاط بعض في ويشارك المنصة إلى ينضم جديد عضو كل عن  STUشكل في المدفوعات

 أن نفترض أن المعقول فمن ولذلك تأثيرا، أقل يكون أن الطالب اتحاد دور فإن المنبر، هذا من بينة على الطالبي المجتمع ويصبح

 اآلخرين، الطالب قبل من جدد أعضاء اإلشارة خالل من المنظمة نمو يتأثر سوف ولكن أصغر، سيكون الطالب التحاد المكافآت

 سبيل على تقدم، كما األرباح مستويات انخفاض مع ولكن منصة لتعزيز أكبر حافزا البداية في عرضت أن يمكن الطالبية االتحادات حتى

 حتى ٪، 3ثم ٪، 4يكون أن يمكن المقبل العام في ثم المالي، النشاط من ٪ 5عمولة تكون أن ويمكن األولى، السنة خالل وقت المثال

 .الواردة الفردية المشيرين التي لتلك مساوية مكافأة على سيحصلون الطالب اتحادات التي النقطة

  التوسع من األولية االتجاهات .5.5

  .الجهود أعظم هي النجاح فرص حيث تبدأ أن إلى تحتاج الزخم، على والحصول ناجحة لتكون للنظام وبالنسبة

 الحكومة من مجانا الحصول المناجم عمال من كثير والتي الكهرباء، أسعار إلى أساسا ذلك ويرجع الصين، في يحدث التعدين نشاط معظم

 بسهولة تنظيمها يمكن ال الطاقة إمدادات ولكن الليل، في الكبيرة التجارية الكيانات قبل من الطاقة على الطلب أقل هناك ألن وذلك) .الصينية

 تم أيضا، (.مثقلة المعدات استبدال أو / و على للحفاظ غير للمنظمات الحرة الطاقة لتقديم األسهل فمن .الزائدة الحمولة من الدوائر لحماية

 .ثم الغربية والدول الصين تليها الهند، في األكبر هو المتاحة التعليمية المراكز عدد .الصين في التشفير التداول منصات أكبر على العثور

  .المناطق تلك تستهدف أن ينبغي األولي السوق اختراق أن أعاله الواردة التفاصيل تشير أن يمكن
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 الرئيسية األسباب .لها التابعة للمشاركة الشمالية أمريكا في للجامعات الطالبية االتحادات البداية في االتصال bitJob المنصة هذه وستوفر

 :التالية الحقائق هي القرار لهذا

 .واالجتماعية اإلعالمية القنوات خالل من جيد اتصال على بالفعل الشمالية أمريكا في الطالب ●

 .اإلنترنت إلى الوصول سهولة لديهم ●

 أكبر يكون أن ينبغي المفاهيم التشفير الوعي وبالتالي الشمالية، أمريكا في بالفعل يحدث العالم في التشفير مجال في التنمية غالبية ●

 .هناك الفكرية األوساط في

 متاحة تكون أن المرجح من المعرفة هذه إلى الوصول يجعل مما اإلنجليزية، اللغة في بالفعل موجودة الصلة ذات المطبوعات معظم ●

 .آخر مكان أي في عليه هي مما الشمالية أمريكا في يعيشون لشخص

 جامعة مراكز توجد حيث والصين، الهند سكان من الشمالية أمريكا في للمقيمين بالنسبة أسهل أيضا هو التشفير األسواق إلى الدخول ●

   .الشمالية أمريكا في عليه كانت مما أقل عشرات مضاعفات أو عشرة هي السكان هؤالء دخل متوسط ولكن كبيرة

 مالءمة أكثر مستوى على تتوفر اليوم، .المصرفية الخدمات على الحصول في الشخص يحتاج معماة، عملة السوق دخول أجل من ●

   .الخدمات هذه الهند أو الصين مثل الشرق دول في عليه هي مما الغربي العالم لسكان

 في هاما المستثمرين على للحصول وتكتيكات الشمالية، أمريكا في للغاية جيد بشكل يفهم كما الجماعي والتمويل االستثمار مفاهيم ●

   هناك بكثير فعالية أكثر تكون سوف األولى المراحل

 تسير المنصة هذه على للحصول أهمية من أيضا سيكون الغربية الثقافة وفهم في يعيش شخص نظر وجهة من واللغة الثقافي التفاهم ●

 .البداية في

 للتوسع المستقبلية خطوات  .5.6

 المفاهيم نفس تطبيق لبدء جهود بذل ينبغي الشمالية، أمريكا في التبني من معين مستوى تلقت وانها وتشغيلها bitJob هو النظام أن وبمجرد

 تبدأ أن يمكن جديدة الجماعي تمويل جولة .األولي بدء من واحدة سنة بذلك القيام ويمكن .والصين الهند في جامعة للمجتمعات التابعة

 من مبكر وقت في ميزة منحهم خالل من البلدان تلك في المستثمرين مشاركة تزيد أن يمكن الجديدةعملة .بلد كل عن اإلفراج الجديدةعملةو

 على مؤشرا تعطي الشمالية أمريكا في منصة نجاح أن يمكن أيضا، .منخفضا يزال ال يكون أن يمكنعملة سعر عند جديد كيان في االستثمار

 مستويات بين سهلة لالرتباط تسمح بلد بكل الخاصةعملة وجود شأن ومن .المحتملة والصينية الهندية لألسواق للمستثمرين العوائد أو األرباح

 البعض، بعضها عن مستقلة بلد بكل الخاصة الذكية والعمالت عقود يجعل أن أيضا بلد لكل المحددةعملة أن .المهمة والقيم البالد في األجور

 رمز عن مختلف بشكل التجارة ان يمكن للهند المميز الرمز .هناك والثقافية العرفية للعالقات تحديدا أكثر الذكية العقود تنفيذ على وستسمح

 .الرموز لتلك تبادل في لالهتمام مثيرة تطورات السماح أيضا شأنه من وهذا .للصين

 هوية .6

 بعض خالل من أو المادي العالم في االتصال على قادرا تكون سوف ،bitJob منصة خالل من اتصال إنشاء على المستخدمين، عموما

 هذه تلقي والمستخدمين bitJob للمعايير وفقا الخدمات توفير لضمان .اب واتس أو Hangouts أو سكايب مثل االتصاالت التطبيقات

 حول مالحظات لتقديم الفرصة لدينا الخدمة وطالب الخدمة مقدم لكل وسيكون .سمعته آلية على يعتمد النظام فإن وآمنة، راضية هي الخدمات

 .لألعضاء علنا مرئيا وسيكون وطالب، الخدمات موفر كل من للعضو الشخصي الملف على المالحظات هذه نتائج عرض سيتم .اآلخر الطرف

 تضمن أن شأنها من التي التأمين لشراء الخيار يعطي لألعضاء يمكن حيث المنصة، إلى التأمين خيارات إلضافة فرصة أيضا اإلعداد هذا يوفر

  .التفاق وفقا تقدم لم أو سيئ بشكل عرضها سيتم تثبت التي أمضى الخدمات علىعملة استرداد لهم

 

  والسحوبات الودائع .7

 حيث المحليين الشركاء أوصت سيتم ذلك، من بدال .الورقية العملة صرف أو تلقي في االنخراط عن مباشرة مسؤولة تكون لن bitJob كيان

 إلى معماة عملة هذا ارسال تم وقد واحدة مرة STUل تبادل يمكنعملةو بيتكوين، أو األثير مثل عملة رقمية  على الحصول للمستخدمين يمكن

 .blockchain Ethereum على خاص عنوان

 .الحزبية التبادالت تطبيق 3RD دمج سوف ونحن المستقبل في bitJob منصة على التحويل بذلك للقيام الخيار تعطي bitJob سوف

 في األموال توصيل للمستخدمين حافز لتزويد استعداد على ونحن STU في الورقية النقود تبادل الرسوم تسديد على bitJob كيان وتخطط

 على وأثار وتخزين كيان bitJob المتاحة األموال من كمية على القرار هذا يستند أن يجب .الرموز شراء STUو البيئي النظام

crowdFund، نحن الردع كيف اآلن المستخدمين فإن وبالتالي لنشرها المهم من ولكن المبكرة، المرحلة هذه في وعد يمكن ال الحافز هذا 

 .العالم أنحاء جميع في استخدام STU لتنفيذ
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 الى عملة ورقية أخرى مرة STU تحويل من اآلخر للجانب بالنسبة الحافز هذا توفير يتم ال أن الواضح ومن

 .اليها وجهت معماة عملة مقابل فيعملة من معين مبلغ تخصيص كيفية تفهم سوف التي الذكية العقد عنوان العنوان يكون سوف

 

  المستخدم واجهة .8

 ميزات لديها الموقع وسيكون .األصلي الروبوت / الداخلية الرقابة دائرة وتطبيق اإللكترونية البوابة :اجهة نقطتين سيكون bitJob المنتج
 مع المستخدم تقديم سيتم جوال، تطبيق أو ويب موقع إلى الوصول على .ويب متصفح أي على متاحة تكون وسوف الجوال لتطبيقات مشابهة

 :التالية الخيارات

   للخدمات كمقدم bitJob تاريخ ●
   الخدمة طالب كما bitJob تاريخ ●
 .حسابي إدارة ●

 أو الخدمة، طالب كما أصال انضمت اذا الخدمة مزود تصبح أن على قادرة خيارات توسيع على قادرا المستخدم وسيكون الحساب، ضمن
   .بالعكس العكس

  (الخدمة مزود كان إذا) خدمة عرض إنشاء ●
   (طالب خدمة إذا) خدمة طلب إنشاء ●
 (الخدمة مزود كان إذا) .الخدمة طلبات عن بحث ●
  (مرور وكلمة فئات إلى استنادا طالب، خدمة إذا) الخدمة مقدمي عن البحث ●
  (الخدمة مزود كان إذا) خدمة طلب على المزايدة ●
 (طالب خدمة إذا) الخدمة على المزايدة ●
 (الخدمة مزود كان إذا) الدرجة من خدمة وطالب الراجعة التغذية تقديم ●
  (طالب خدمة إذا) الدرجة من خدمة ومزود المعلومات توفير ●
   اآلخر الطرف مع محادثة إنشاء ●
   سك والمكافآت المحفظة عرض ●

 

  التقييم .9

 ترتبط كيف المثال، سبيل على) منصة إلى الخدمة وتطبيق الخدمة، وطالبي الخدمات، مقدمي من عناصر لدمج آلية "االئتمانية حد" إنشاء سيتم

 .(واالحتياجات الطالبية المشاكل لمعالجة خدمة

 

 الهيكلة .10

 مكافأة وأعضاء األموال لتكريس زيادة رسوم أن يمكن .المنصة على المستخدمين من كمية مع عكسيا متناسبا يكون bitJob رسوم سوف

 .واالنجيليين األوائل لمكافأة وتستخدم المستويات مكافأة نظام تصميم سيتم .المنصة نمو في المساهمة

 

  STU لعملة المكافآت .11

  .المنصة على بالفائدة تعود التي األنشطة خالل منعملة كسب على قادرة تكون منصة من المشاركون وسيقوم

 خلق في سيؤدي الذي األمر آخر، عضو من الخدمة استخدام أو الخدمة يقدمون الذين الجدد األعضاء تسجيل على المساعدة ●

  .األعضاء المساهمة حساب في إيداعها سيتم التي الجديدةعملة

  .المالحظات إبداء المشترك حساب في إيداعها سيتم التي الجديدة عملة خلق لفي سيؤدي الذي األمر آخر، عضو سمعة درجة توفير ●

 في تودع سوف الذي النظام في الجديدةعملة خلق شأنها من والتي الدفع، تبادل عنها ينتج التي الشبكة على نشاط أي في االنخراط ●

 .الخدمات مقدمي حسابات
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  .المنصة على وجودها تأسيس على ومساعدتهم النظام خالل من توجيههم خالل من اآلخرين لألعضاء الدعم تقديم ●

  .للمنصة المستقبلية التحسينات في والمشاركة جديدة خيارات إنشاء دعم خالل من المجتمع إلى المساعدة تقديم ●

 .عامة أسئلة على إجابات وإعطاء المجتمع منتديات تشغيل ●

  .خدماتها مشروعية / صحة وتحليل عضوا منصة نشاط تراجع ●

  .العملية هذه في إغفال أو للقواعد انتهاك هناك كان إذا إنشاء في والمساعدة الحقائق جمع خالل من النزاعات، حل في المشاركة ●

 

 

 

  الفني الوصف .12

 .والالمركزية الذاتي الحكم :الرئيسية التشغيلية أعمدة من اثنين قبل من bitJob يتميز

 الميزات هذه تستخدم سوف ونحن مستقل، بشكل األعمال منطق تعمل التي الذكية عقود إلنشاء تسمح Ethereum منصة :الذاتي الحكم

 على حاليا الموجودة تلك مع بالمقارنة التشغيل ليفتكا يقلل سوف وهذا .تفاصيلها وردت التي bitJob لعملية وموثوقة وآمنة، سريعة لمعالجة

 .الحالية اإلنترنت تراسل منصات

 وتجهيز للخطر عرضة وليس ذاتيا، تعمل للعرض، علنا، التحقق يمكن bitJob والمعامالت القائمة، المركزية والخدمات المنصات عكس على

 .األساس في لها لزوم هي اليدوية والمعامالت محدودة، الدولة آلة هو نظامنا .المؤسسات

 المركزية .12.1

-bitJob المركزية .عالية العامة والتكاليف الصارمة، المالية واللوائح اللقرصنة تخضع المركزية الهياكل مع االنترنت على التقليدية الشركات

 التشغيلي العبء من ويقلل الدفع، طرق على بالقضاء يسمح أموال وتوزيع مساهمة، وتتبع والمزادات، المعاملة، لها للتجهيز بالنسبة سيما وال

 التنظيمي الفساد ضد يحمي ألنه ذلك، إلى وباإلضافة .الوظيفة وازدواجية فعالة غير المحاسبة المرتبطة التكاليف من ويقلل التنظيم، االمتثال

 .واالختالس االحتيال مثل

 الفاعلة الجهات مع التعامل .12.2

 شفافة عملية على تؤثر أن يمكن خارجية أطراف أي أن تضمن الذكية عقود .بطبيعتها bitJob والالمركزية ،Ethereum منصة على بناء

 اتخاذها يمكن التي والتدابير واضحا، تصبح ما سرعان النظام في خلل أي فإن .منها التحقق ويمكن المعامالت لجميع الزمن، من طويلة لفترة

 األموال جميع وتجميد bitJob تنتهك التي الحسابات تعطيل يمكن التي النظام في تدابير بناء مثل التأثير، هذا من السيئة العناصر على للقضاء

 .بها المرتبطة

  .إذن إدارة عن فضال إذن، والمنطق مصادقة مع النظام تجهيز وسيتم

 األمان .12.3

 قبل شاملة أمنية لمراجعة التقييم لنظام تخضع وسوف المال، من نقل مع التعامل عن المسؤولة هي الذكية عقود .قصوى أولوية األمن وتعطى

 الهجمات من النظام دفاعات ولتقييم نظامنا الغش منع تدابير من للتحقق أمني خبير شهدت استئجار وسوف .testnet على منصة إطالق

 المشبوهة، والمستخدم النشاط حسابات وتجميد المعامالت جميع لمراقبة نظام في الحماية آليات لبناء نخطط نحن ذلك، إلى وباإلضافة .الخبيثة

 .مشبوه نشاط أي أو الهجوم أو استغالل وزن لتحديد

 هجوم سيبيل منع .12.4

 فيه بما التحقق يتم يسجلون الذين المستخدمين أن المهم من المستخدم، سمعة نظام على تعتمد أنها في المجتمعية والثقة تطبيق هو bitJob ألن

 التخفيف يجب متعددة، مجهولة حسابات إنشاء تتميز والتي سيبيل، هجمات يسمى ما .الشبكة داخل النشاط إجراء على قادرة تكون أن قبل الكفاية

 طريق عن الحسابات من التحقق على قادرا النظام يكون أن يجب ذلك، إلى وباإلضافة .الطالب اعتماد أوراق من التحقق قبل من كبير حد إلى

 التحقق تتطلب والتي الخليوي، الهاتف أو المستخدم التحقق أرقام لتوفير المعروفة األنظمة أو شعبية االجتماعية الشبكات مواقع ضد الشيكات

 .الشبكة على نشاط بأي السماح قبل األثير مع الحسابات جميع تمول أن ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة .اتجاهين في
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 الطريق وخارطة الوقت بيان .13

 مفهوم - 2016 نوفمبر        · ➔

 بحوث - 2016 ديسمبر        · ➔

 والموقع التقني المستند - 2017 فبراير        · ➔

 .الشأن البيع قبل ما إعالن - 2017 يوليو        · ➔

 .االطالق بيع قبل - 2017 أغسطس        · ➔

 .الجماعي تمويل bitJob STU حملة - 2017 سبتمبر        · ➔

 وتبادل صرف قوائم - 2017 أكتوبر        · ➔

 الخاص القطاع في بيتا - 2017 نوفمبر        · ➔

➔ ·        Q1 2018 - العام بيتا اإلصدار 

➔ ·        Q1 2018 - للمطورين مفتوحة منصة 

➔ ·        Q2 2018 - ديف من ومزيد إطالق. 
 

 

 

 

  والفرص والتحديات المخاطر .14

 الرسوم تشفير إلى فيات .14.1

 فضال ،عملة رقمية  وشراء بيع المرتبطة الرسوم .استخدامه قبل عملة رقمية  المستخدمين لدى يكون أن يجب لدينا، منصة استخدام أجل من

 لديهم الذين للمستخدمين فقط يمكن .أعمالنا نموذج نجاح من تحد أن ويمكن والظهر، معماة عملة إلى الورقية النقود لتبادل محدودة خيارات عن

 .نظامنا من األوائل يكون التشفير العالم فهم

 والخروج للدخول تحمل أن المرء على الصرف رسوم االعتبار في تأخذ كنت إذا السؤال في يكون قد شبكتنا استخدام التكاليف في وفورات

 .برنامجنا

 .المال فيات من بدال STU استخدام يفضل ولذلك البيئي، النظام في الالعبين جميع تحفيز هو bitJob مفهوم الوثيقة، هذه في سابقا ذكرنا كما

 STU في المال فيات تبادل في ترغب الذي الجديد المستخدم المثال، سبيل على .لل الفوز الحلول من العديد تقديم خالل من ذلك نتناول وسوف

 المال يأخذ أن يود المستخدم كان إذا .التكلفة هذه استيعاب bitJob سوف .التشفير إلى فيات رسوم تدفع لن السوق، في استخدامها أجل من

 .تكاليف دفع نفسه المستخدم فإن المال، فيات داخل هو وتبادل STU البيئي النظام من

 الملكية معماة عملة من منخفضة مستويات .14.2

 من الرغم على .بطيئة تكون قد للشبكة األولي والنمو منتظم، أساس على الخاصة عملة رقمية  اليوم الناس من قلة أن حقيقة إلى ذلك يرجع

 ولكنها صغيرة مجموعة إنشاء مع يساعد وسوف للعمالء موالية مجموعة وإنشاء عملة رقمية  إلى الوصول بالفعل لديهم الذين أولئك هذا،

 .نشطة

 السوق، في يمكننا كما الجدد المستخدمين من الكثير تسجل أن هو أهمية األكثر الشيء .بعيدا يزال ال Blockchain التيار التكيف على القدرة

 أعلى، blockchainو األكاديمية الشخصيات من والنصائح عميق تحليل بعد .الخبرة على العملي التدريب مع بحكمة تثقيفهم أن يمكن فإننا

 نظرا معماة، عملة قبل من ترهيب يكون قد الذين المستخدمين جذب يساعد أن شأنه من بال باي مثل صديقة وجوه أن مفاده استنتاج إلى وصلنا

 .المعروفة المشاكل"ل

 المطلوب التدقيق .14.3

 أنها على نفسها وضع يتطلب وهذا .فيات إلى التشفير وتحويل لتشفير فيات-تقدم لن البداية في لدينا ومنصة التنظيمية، المخاطر تجنب أجل من

 يحد سوف وهذا الوقت، نفس في .مختلفة تنظيمية لتغييرات وتخضع طويال، وقتا تستغرق جدا، مكلفة تكون قد والتي القانوني، العملة صرف

 .نظامنا الدخول على قادرة لتكون األطواق من العديد خالل من تذهب أن منهم يتطلب الذي األمر النظام، في األعضاء دخول من
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bitJob متن على والمحاسبة القانونيين المهنيين أفضل فإن ولذلك، .العالم أنحاء جميع في الطالب حياة من لالستفادة هو الرئيسي الغرض 

 .والمستخدمين والعمال األساس، bitJob حماية أجل من الطائرة،

 النظام يقوض قد الخبيثة المستخدمين .14.4

 غير خدمة عروض مع اغراقها طريق عن النظام لتقويض نية وجود المؤذيين المستخدمين كان إذا القضاء إلى اللجوء أي هناك يكون لن

 ممكنة فرصة أقرب في الخبيثة أعضاء تنشيط سوف الذي المكان في الحواجز هذه مثل لديك النظام يحتاج .الخدمة أساليب استخدام أو مشروعة

 .كبيرة األضرار ومنع

 .لمتابعة للمستخدمين والتوصيات اإلجراءات بعض اجراء السياسة فإن .فيها الغش منع سياسة نشر bitJob سوف

 بالنسبة اإلحباط إلى النهاية في تؤدي والتي االحتيال، العمل عروض مع" مبتدئ الخاص حسابهم مصالح تستغل أخالقيا ناقصة الناس بعض

 .المال فقدان تجنب أن يمكن فإنها العمل، في الشروع قبل االحترازية الخطوات بعض يأخذ بالقطعة إذا ذلك، ومع .للضحية

 

 االحتيال bitJob الوقاية أدوات .14.5

 البيانات جمع ●

 .مبكرة مرحلة في االحتيال محاوالت عن للكشف البيانات هذه استخدام وسيتم .الخدمات مقدمي من البيانات جمع bitJob سوف

 الخدمة مزود عندما أخرى، وبعبارة .الموقع استخدام أو وعرض وتصفح، والوصول، خدمة مزود حين في المعلومات، جمع bitJob سوف

 الموقع معلومات ذلك في بما االستخدام، هذا المتعلقة المعلومات وتسجيل وجمع جمع، وقد للموقع، استخدامك ندرك موقع إلى الوصول

 التي االتصاالت وجميع السجل، اإلنترنت شبكة على والمعلومات المعلومات ومتصفح االتصال، ومعلومات الجهاز ،IP وعنوان الجغرافي،

 وكذلك بك، الخاص التصفح تجربة وتخصيص المستخدم، تجربة لتعزيز المعلومات هذه نستخدم سوف .الموقع خالل من المستخدمين سجلتها

 .السلوك أو الئق غير ومحتوى االحتيال بتهمة الموقع مراقبة

 والمنازعات التقييم مركز ●

 للفرد، أفضل سمعة .مهاراتهم لمستوى المناسب األجر على الحصول من لتمكينها لها، المخصصة سمعة يكون bitJob.io المشاركون سيقوم

 ونزاعهما سمعة آلية bitJob تستخدم سوف .ساعة لمدة العمل قيادة على قادرة ستكون وأنها األسعار وارتفاع السابق، bitJobs إلى استنادا

 مهني المشاركين أو االحتيال محاوالت عن للكشف المستخدمين من المدرجة التصنيفات تلك تستخدم وسوف .المستخدم تصنيفات كل لتحليل

 .الخدمة جودة تمثل للمستخدمين المخصصة التقييم مثل كبير بشكل االحتيال محاوالت المطاف نهاية في يقلل سوف وهذا .المنصة في

14.6. bitJob العضو التوصيات 

 بانتباه المشروع وصف قراءة ●

 اإلعالن قراءة .مضى وقت أي من ذلك تفعل ال .المشروع وصف فهم دون للعمل مبتدئ الخاص حسابهم بعض تطبيق األحيان من كثير في

 .الوظيفي الوصف في واضح متطلباتهم دائما تجعل أن الشرعي المشترين سوف .المحتملين العمالء يريد ما تحقيق .األخير إلى األول الوظيفي

 .الدفع ونظام والميزانيات، العمل، ساعات المرجوة، للنتائج المطلوبة الوحدات أذكر وسوف

 العميل الملف تحقق ●

 العميل يكون أن وينبغي .معهم التعامل في حذرا تكون أن الخبراء يقترح ذلك، ومع .بالضرورة سيئة فارغة التشكيالت مع العمالء من كل ليس

 مراجعات األغلب في يتلقى أن وينبغي جيد عميل .المقاولين من ومالحظاتهم العميل تصنيفات تحقق .السوق مع منها التحقق الدفع طريقة موثوق

 .التقييم ودرجات كبيرة

 مجانية عينات تجنب ●

 العينة العمل توفير .المطالب هذه مثل تحظر كبيرة تراسل األسواق بعض .المتقدمين من خالية أعمال عينة يسأل الغش وتجار مرة من أكثر

 بعض - مجانية عينة تقديم على توافق لم .ثمنها لدفع لديهم ذلك، ومع .المرشحين لتقييم العميل يساعد ألنه التوظيف، عملية من حاسم جزء هو

 .تكلفة بدون به القيام أعمالهم على للحصول مبتدئ الخاص حسابهم لخداع اإلنترنت شبكة واستكشاف المحتالين

 الدفع أمن ●

 هناك وستكون الجدد، للعمالء .المضمونة الدفع آلية على الحصول أجل من العمل، صاحب دفع من معينة نسبة تأخذ السوق bitJob سوف

 .الدفع النزاعات لمنع الضمان أنظمة توفر السوق bitJob سوف .ثابتة بأسعار للوظائف الضمان حماية أو مالية مبالغ مقدما الطلب حاجة

 .تلقائيا وتدفع بالعمل المتعلقة األنشطة تسجيل أجل من عقود تعيين سيتم
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 تقرير الغش ●

 إذا .المحتمل المشتري مع أخيرا والتحدث العميل تفاصيل في التدقيق بياناتها، قراءة خالل من فقط االحتيال وظيفة وظيفة عن الكشف يمكنك

 األخرى الخاص حسابهم حماية على تساعد قبلك من اإلجراء وهذا .العميل أو / و معينة ظيفة ضد اإلبالغ في تتردد ال مشبوهة، أنه وجدت

 .فخ في الوقوع من

 المستقبلية الفرص .14.7

 فإننا لذا .اإلنترنت وخاصة التقنيات من األوائل هم الذين الشباب هو المستهدف وجمهورنا عام، بشكل العالم في يتزايد عملة رقمية  الوعي

 بطالقة وتطورا، تقدما معا آن في رئيسية مجموعة إلى الوصول أفضل لدينا سيكون المناسب، الوقت في التي، والثقة متفائلين نكون أن يمكن

 أموال، وجود لعدم ونظرا المجتمعات، في بالفعل تنظيمها يتم الذي الشعب هو المستهدف جمهورنا أيضا .العالم في عملة رقمية  استخدام مع

 .التكلفة منخفضة والتسويق وشبكتنا، الدافعة الرئيسية القوى تصبح وسوف الفم في وكلمتها الطالب العالم .المال لتوفير طرق عن نبحث ونحن

 منصة تطور بعد حتى bitJobلل الرئيسيين المستخدمين تكون أن في تستمر أن يمكن أنها يعني هذا نظامنا مع األلفة كسب الطالب وهؤالء

 .الطالب يناسب ما فقط وليس العمل، أنواع من أكثر مع لتتناسب لدينا

 المنح على الجيدة األمثلة أحد .بعد تكتشف لم والتي مربع، خارج المفاهيم من العديد عقد الالمركزية والتكنولوجيات P2P ذلك، على وعالوة

 لدينا خاص العمل وهذا .العمل رب وإرضاء زمان كل وتقديم العمل، صاحب نفس لدى تعمل bitJob طالب مزود كبار أحد :P2P الدراسية

 bitJob WINWIN مفهوم .القرض طالب أو له دراسية منحة تقديم خالل من ذلك، من أبعد إلى الطالب حياة على ايجابا لتؤثر الفرصة

 المعنيين جميع لصالح مبتكرة حلول إلعطاء الحرية ويعطينا الحواجز يزيل Blockchain تكنولوجيا .أعمالنا نموذج أساس هو

 

 العمل فريق .15

 المؤسسين  .15.1

 Medalion درور ●

 يذيسالتنف والرئيس المشارك المؤسس

 المؤسسات موارد تخطيط تنفيذ في متخصصة .االستراتيجية المشاريع ومستشار صناعي مهندس ،blockchain أعمال رجل

 .المنتجات وتصميم النظم BIو

 Fiedur بوجدان ●

 CTOو المشارك المؤسس

A التكنولوجيا عشاق blockchain كندا من. A DAPP، كما عاما 20 من أكثر خبرة مع المطور الذكية عقود المكدس، كامل 

 .لها التابعة البرامج في متخصصة منظم

 جيندي أفياد ●

 المالي والمدير المشارك المؤسس

 جذوة يشعل أفيعاد .ومعلمه األعمال ريادة مدرب .  في Aldobi-حلمان االستثمار بيت في االستثمار صناديق مدير وقال

 مبادراتنا

 كوفمان العاد ●

 CMOو المشارك المؤسس

 ال .المستهلك والعالقات واإلعالم التسويق مجال في خبير .  من AG خصائص في والمبيعات التسويق ومدير التشفير للمستثمر

 !العاد مثل كلمات تنتشر أن يمكن أحد

 الفريق أعضاء .15.2

 Ruchevits إدوارد ●

 المطور الخلفية النهاية يؤدي

 في الخلفية النهاية المطور ،Ethereum مشروع في العقد مبرمج .المصدر متحمس وفتح المطور األبدي، الطالب هو إدوارد

 .TallyStick مشروع

  

 رون ميخا ●

 Ethereum المطور

 وصحة SweetBridge، SoarCoin بروتوكول من فرق على العمل .والمدرب المطور Blockchain ميخا موهوب

 .Managination مؤسس .مختبرات
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 أوبيرهوسر أليكس ○

Blockchain تقني 

 مساحة في المشروع صاحبة والتكنولوجيا مؤسس Blockchain LLC CTO وكامبريدج الموهوبين، تقني هو أليكس

Blockchain مؤسس .والهوية Sigimera LTD. 

 

 زيسمان ليور ○

 والنظام القانون

 ،Wings.ai المشورة تقديم .blockchain الفضاء في والمستثمرين الناشئة المشورة وتقديم شركات محامي هو ليئور

aeternity،Matchpool  العهد ولي  +وسميث 

 

 تاو جين هو تشونغ ياو ●

 آسيا مدير، مجتمع

 في الماجستير درجة مع االجتماعية والخدمات المجتمع مشاركة في خبير هو ياو المتابعة، Meetp تايبيه Ethereum مؤسس

 .نيويورك جامعة من األعمال وريادة الحيوية التكنولوجيا

 

 ليفاجا أنطون ○

 اللغات وخبير ويب مطور كامل كومة

 البيانات، واستخراج الويب، تطبيقات عبر متفاوتة الخبرة من سنوات 6 مع الناشئة والتكنولوجيات الشبكة تطوير في خبير

 .blockchainو التحويل وتحسين

 

 إيجنر ماكس ○

Blockchain المطور 

 التعليمات من هائلة استخدام إعادة مع المطور C # JS Fullstack هو ماكس .VRو 3D، Blockchainل المطور

 تصميم الموجه والعمالء اختبار وحدة عالية جودة ذات البرمجية،

 

 موكريدج باتريك ○

 التوظيف االستراتيجي

 صاحبة المطور، ،MIChemE الكيميائية، تشارترد مهندس هو باتريك .ECP24.Networkو ENGZIG.com مؤسس

 .الرصاص األعمال ومستشار المشروع،

 

 أدريانسين ألفاريز سيريل ●

 اإلنترنت شبكة على مصمم

 في IrocHack، specifing اكسيبشونال طالب البرنامجين هو سيريل .التاجر وتشفير المطور سكريبت جافا المكدس كامل

 .وتتفاعل الزاوي ،NodeJS، MongoDB، HTML، CSS مسج،

 

 البسشر يويل ●

 صناعي ومهندس bitJob السفير

 القرارات لتمكين وميسرة التحليلية المهارات باستمرار تعزز .الناس مع التواصل شغف مع للمهندس الموجهة األعمال هو يوئيل

 .بنجاح البيانات إلى المستندة

 

 Mirynech ديفيد ○

 مستشار Blockchainو bitJob السفير

 .االستشارات MLG Blockchain في ومستشار Blockchain التعليم شبكة في االقليمي المدير هو ديفيد
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 االستشاري المجلس .15.3

 شودري بهاجوان البروفيسور ○

 UCLA ومدير المالية أستاذ

 في مؤسس شريك أيضا هو بهاجوان أستاذ .األدارة من اندرسون كاليفورنيا جامعة في مدرسة مدير كلية في المالية العلوم أستاذ

 TellmeProf.com في نشطة معلمه وعلى الوالدة عند المالية الوصول

 

 موروزيس ثيودوسيس الدكتور ○

 األعمال إدارة كلية CIIMو أوروبا أبطال دوري في التشفير دكتوراه

 مركز في المهنية البيانات وتحليالت التشفير والرياضيات، المعلومات، أمن خبير هو موروزيس ثيودوسيس الدكتور

Blockchain في UCL ومدرسة CIIM ،والصناعة األكاديمية األوساط من كل في قوية مصالح مع األعمال 

Blockchain. 

 

 محمد أنيش ○

 تموج مشروع / HSBC الرصاص، األمن مهندس

 األكاديمية، واألوساط الصناعة من كل في والتشفير األمن في كباحثة عملوا الذين التخصصات متعددة خلفية مع تقني هو أنيش

 .المجيد تموج لمشروع االستشاري مجلس في عضو أيضا أنيش وكان

 

 غونزاليس جيمس ○

 & العامة العالقات

 التسويق مستشار

 (BAC) كندا Blockchain جمعية في المدير األعمال، تطوير في خبير .استشاري تشفير التنفيذي والرئيس المشارك المؤسس

 .والمجهولين التنفيذي والمدير

 

 الكانيز كروز ال دي غوميز اليخاندرو ○

Blockchain قانوني خبير 

 في التخصصات متعدد فريق أيضا وتنسق .ICOFunding.comل المشارك المؤسس ،blockchain محام اليخاندرو

 .الالمركزي الفضاء في واإلدارة التنظيم حول عاطفي .مختبر Blockchain ثورنتون جرانت

 

 شاورتز آرون ○

 BEN األعمال، ومستشار المشاركة األكاديمية

 المنظور مع كاملة المكدس المطور A وعاطفي، مبتكرة زعيم الفكر هو هارون .Blockchain التعليم شبكة في االشتباك مدير

 .األزرق فلوريدا في التحليلي

 

○ Marloes البهاء 

 الهولندية الحكومة - Blockchain مشاريع

Marloes مشاريع ثالثين برنامج الزعيم انها .الجديدة والتكنولوجيات الحكومة بين قوي اتصال بناء يحب blockchain 

 .الهولندية الحكومة داخل

https://www.blockchainpilots.nl 

 

 كاسيدي جيسون ○

 المجتمع إشراك ومستشار اإلعالم وسائل

 المالية االوراق لجنة ومستشار الدفع الهليوم مؤسس استشاري، تشفير في الرئيس اإلعالم، وسائل مشاركة خبير هو جيسون

 .(OSC) أونتاريو

 

 بينيت برينان ○

Blockchain مينتور المعلوماتية نظام 

 السريرية والتطبيقات المعلوماتية الحيوية الطبية في العالمي الخبير هو برينان ،Blockchain مراجعة الصحية الرعاية مؤسس

 وشركة ،Qbrics في COO حاليا .Blockchain على

 

 Rugaev الكسندر ○

 االستراتيجي والمستشار حملة

https://www.blockchainpilots.nl/
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 أليكس ،.الصغرى ETHو BTC الصناعية الصف كما .المبكر blockchain المؤيدين وأحد المسلسل أعمال رجل هو أليكس

 .اإلنترنت عبر والتسويق اإللكترونية التجارة مجال في الخبرة من عاما 16 لديها

 ICOPROMO.com مؤسس

 

 (1.3) التقني المستند من المقبلة النسخة في منها االنتهاء سيتم - ملحق .16

 


