ﺳ��ﺎ ﺗﻮﻛﻦ)(SEBATOKEN
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒ�ﻀﺎء �
ﻟﻤ�وع ﺳ��ﺎ ﺗﻮﻛﻦ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ sebatoken.com :

المقدمة
لا لبعض أهم القضايا في العالم.
عالم الكريبتو هو أرض خصبة لألنظمة الالمركزية مبتكرة و جديدة من شأنها أن تقدم حلو ً
يريد الفريق الذي يقف وراء سيباتوكن قيادة الطريق للنظام البيئي و المساعدة في ربط قوي التشفير مع تحديات النظام المالي الالمركزي في العالم اليوم.
سيباتوكن هو سوق للعمالت المشفرة قائم على بينانس سمارت شاين  ,حيث يلتقي المشترون و البائعون إلجراء المعامالت بنا اًء على عروض المضاربة و
القيمة على المدى الطويل  ,و حيث يعتمد سيباتوكن على بينانس سمارت شاين BSC (BEP20).

الا يوفر مزايا كثيرة مثل التخزين  ,و سوق  , NFTو التبادل.
سيكون سيباتوكن نظامًا ا بيئيًا ا كام ً
ستقوم سيباتوكن بتطوير سوق  NFTالفريد الخاص بها وستقوم بتوصيل المجتمع الالمركزي.
سيتمكن األشخاص اآلن من امتالك حقوق حصرية على السمات الفريدة والرسوم المتحركة وخلفيات الحركة وقوالب  After Effectو مقاطع الفيديو و

الموسيقى وغير ذلك الكثير.
نحن نحدث سيبا لكي تسمح للمستخدمين بكسب عائد في شكل رموز تخزين وسوف يحدث ثورة في السوق بمزيد من اإلنفتاح و سهولة في الوصول.
و إنشاء نظام مالي عالمي عادل مع مبادلة تشفير ل مركزية مدعومة من بينانس .

على عكس النظمة األساسية التقليدية األخرى  ,و سوف تسمح محفظتنا للمقرضين أو المستثمرين توليد المزيد من القيم لألصول المشفرة للمستخدمين.
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مهمتنا
هي إنشاء منصة حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع مقاطع الفيديو والرسوم
المتحركة وأشياء أخرى مفيدة.

ترغب سيباتوكن في تزويد عمالئها بدفع مبتكر و مرن و تكون عملية شاملة
كل المنتجات والخدمات سلمت بنزاهة وكفاءة.
نحن نركز على تطوير موقع ويب أفضل للموسيقى يسهل على الناس
استخدامه.
هدفنا الرئيسي هو تزويد الناس بطريقة آمنة وسهلة لشراء خدماتنا.
عالوة على ذلك  ,تتمثل رؤية شركتنا في تحقيق البتكار والكمال في تقديم
المنتجات والخدمات.
تتصور سيباتوكن أن يكون عمالؤنا يفكرون في المستقبل في استخدام
خدماتنا.
يضمن سيباتوكن إمكانية شراء منتجاتنا وخدماتنا وبيعها بسهولة.
sebatoken.com

عن سيباتوكن
مقاطع الفيديو المخزنة :
يمكنك العثور على أي مقطع من أي مشهد تتخيله بجودة عالية  ,يتم تصوير مقاطع الفيديو الخاصة بنا من قبل
العديد من المبدعين حول العالم.

التقارير المهنية :
إنه ما يميز موقعنا اإللكتروني عن المواقع المماثلة لنا التقارير المهنية  ,في كل شي  !...من الفيلم الوثائقي إلى
األخبار و تستفيد منه وكالت األنباء كثيرا.

الموسيقى :
لقد تعاقدنا مع منتجي الموسيقى المشهورين حول العالم لتقديم أفضل موسيقى يحتاجها أي شخص وبالطبع  ,مع
كل مسار تشتريه تحصل على ترخيص استخدام تجاري.

الحيوية :
مثل الرسوم المتحركة للتهنئة وقوالب التأثيرات الالحقة والتأثيرات المتقدمة وخلفيات الحركة.
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النظام البيئي
سيباتوكن هي رمز لمركزي للتمويل )  ) DeFiعلى
بينانس مع ثالث وظائف تحدث أثناء كل صفقة :
النعكاس  ,واكتساب تجمع السيولة )  ,( LPوالستحواذ.
تعمل هذه الوظائف معاا للتغلب على المشكالت الفوضوية
التي تسببها مكافات التخزين وال  Farmingو تقلبات
األسعار  ,والتي تقترب من سقف مستخدم بينانس ونموها

غير المستدام.
الا  ,وتأمل سيباتوكن
نموا هائ ً
نعتقد أن سيباتوكن ستشهد ا
في توليد قيمة هائلة لمجتمعنا من خالل الستفادة من هذه
الفرصة.
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سوق NFT
يعد سوق  NFTجز اءا حيوياا من نظامنا البيئي الذي يتعامل مع الرموز المميزة غير القابلة لالستبدال الخاصة
بـ ) (NFTsو هي أصول فريدة وغير قابلة للتبديل  ,تم سكها على السلسلة.
يمكن ربط هذه الرموز بأي شيء من الرسوم المتحركة الرقمية إلى األصول المادية.
تمنحهم السمات األساسية لـ  NFTSقيمة فريدة وتفصلهم بشكل قاطع عن األنواع األخرى من األصول.
تشمل هذه الخصائص كونها فريدة بشكل يمكن التحقق منه وغير قابلة للتجزئة.
تعني الطبيعة الشفافة للرمز األساسي أن ندرة وملكية أي رمز معين واضح دون الحاجة إلى وسيط موثوق به.
نحن ننظر إلى ظهور  NFTsعلى أنه استمرار للتحول النموذجي من األنظمة المركزية إلى األنظمة
الالمركزية و يفتح هذا اإلطار اآلن نماذج أعمال جديدة لمنشئي المقتنيات الرقمية والمادية.
يوفر البلوكشاين القدرة على إنشاء رموز غير قابلة لالستبدال (  ) NFTوالتي تمثل مقتنيات فريدة يمكن

إثباتها.
يتم استخدام  NFTللفنون الرقمية والملكية الرقمية والتطبيقات األخرى حيث يكون لكل  NFTسماته الفريدة
وقيمته الخاصة كما يمكن تخصيص حسابات  NFTلحسابات فريدة.
أصال أصليا و يمكنهم التحقق من ملكيتهم على البلوكشاين
اً
يمكن للناس أن يشعروا بالثقة في أنهم يمتلكون حقاا
العام.
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السيولة
يتلقى موفرو السيولة رموز  LPلتوفير السيولة  ,ويدفع المستخدمون رسو اما للتداول في  ,DEXوالتي يتم
تخصيصها لمزودي السيولة اعتماداا على كمية الرموز المميزة LPأو النسبة المئوية التي يمتلكونها في
المجمع.

قد يعاني  LPمن خسارة مؤقتة نتيجة لتوفير السيولة  ,وقد ل يستردون نفس العدد من العمالت.
يضمن بروتوكول سيباتوكن أن أصول حاملي الرمز المميز يتم أخذها على الفور وإغالقها من أجل السيولة.
الهدف األساسي هو إبقاء حاملها على اطالع بأداء سيباتوكن من خالل تجنب انخفاضات الحيتان عند
استخدامها في مقايضة جماعية و سر سيباتوكن هو مجمع السيولة اآللي.
لدينا هنا وظيفة تعمل بمثابة تنفيذ ذي منفعة مزدوجة ألصحابها.
لا  ,يجمع العقد الرموز المميزة من البائعين والمشترين  ,و إضافتها إلى  ,LPمما يؤدي إلى إنشاء
او ً
أرضية ثابتة للسعر.
ثانياا  ,تعمل اآللية ك اليه مقاومه للمراجحه او الربيتراج  ,مما يضمن بقاء حجم سيباتوكن آمناا كمكافأة
لحامليها.
من حيث المبدأ  ,يوفر  LPاإلضافي الستقرار عن طريق إضافة الضريبة إلى إجمالي سيولة الرمز المميز
وبالتالي رفع إجمالي LPل لرمز والحفاظ على سعر الرمز المميز.
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االنعكاس
ضا باسم المكافآت الثابتة إلى
يهدف النعكاس المعروف أي ا
ثبات السعر في الهبوط والنهيارات في فقاعات التقييم
الناتجة عن مكافات التعدين لمزود السيولة ).(LP
تساعد الحروق اليدوية في مكافأة المجتمع وإعالمه.
اإلعالن عن ظروف الحرق اليدوي وكمياته ومراقبتها
أثناء النهيارات األكبر.
يوفر مجمع السيولة التلقائي هذا الستقرار .عندما تبيع
الحيتان صفقات كبيرة  ,فإن

 LPالتلقائي يحافظ على

كثيرا.
السعر من التذبذب ا
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التخزين
تعمل سيباتوكن على منصة بينانس  ,وهي صديقة للبيئة  ,وتعمل على إثبات الحصة باإلضافة إلى
كونها أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التداول  ,تقدم بينانس خدمات التخزين المثالية.
يضمن تخزين بينانس أموال المستخدمين بأمان من خالل الستفادة من تدابير األمان الفعالة وتوفير
صندوق األصول اآلمنة للمستخدمين (  )SAFUو يمكن القول إن طريقة التخزين الخاصة بنا في وقت
كتابة هذا التقرير هي واحدة من أكثر الطرق أماناا وصديقة للبيئة (للعمالت المشفرة) لكسب دخل سلبي.
نظرا
تقوم المنصة بتخزين جميع الرموز المميزه المخزنه باستخدام محفظة آمنة ونظام فحص مزدوج ,ا

ألن المزيد والمزيد من األشخاص  ,بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين  ,يدركون مدى ربحية سوق
العمالت المشفرة  ,فقد أصبح شراء العمالت المشفرة اتجا اها سريعاا لكسب الدخل السلبي عن طريق
نظرا ألن تخزين عمالت الكربتو يتطلب بعض ومتطلبات
الحتفاظ باألموال أو قفلها في المحفظة
ا
السدود المكافآت.

بالنسبة لنسبة مئوية فقط من مكافآت التخزين الخاصة بك  ,تمنحك منصة التخزين خبرتها الفنية وتتحقق
من صحة الرهانات نيابة عنك  ,مما يتيح لك كسب دخل سلبي.
ازدهارا في منصات التخزين مما يسمح للمستثمرين
شهد النمو الكبير في سوق العمالت المشفرة
ا
بكسب مكافآت التخزين بسالسة  ,إذا كنت تفكر في جني دخل سلبي من خالل التخزين  ,فإن سيباتوكن

خيارا رائعاا.
يعد
ا
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لماذا سيباتوكن ؟
1

الشفافية والثبات :
 oمع سيبا  ,في كل مرة يتم فيها تسجيل تبادل
الرموز على بلوكشاين بينانس  ,يوجد مسار

تدقيق لتتبع مصدر الرموز المميزة.
 oل يمكن أن يساعد ذلك في تحسين األمان
ومنع الحتيال في األعمال التجارية المرتبطة
ضا
بالبورصة فحسب  ,بل يمكن أن يساعد أي ا
في التحقق من صحة األصول المتداولة.
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2

رسوم مخفضة :
 oالرسوم المرتبطة بمعامالت سيبا أقل بكثير من
الرسوم المرتبطة ببطاقات الخصم والئتمان

والتحويالت البنكية ومدفوعات .BACS
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الثقة :
 oالثقة أمر بالغ األهمية في صناعة البيتكوين.
وهذا يستلزم النفتاح التام في جميع جوانب

الا عن الجهود
العمل المجتمعي والتنموي  ,فض ً
األمنية.
 oأكملت سيباتوكن تدقيقها األمني.
 oيضيف إدراج

 BUSDالمزيد من الثقة

لمستخدميها.
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تتبع المعامالت :
 oتعد سيبا أكثر أماناا من أنظمة حفظ السجالت
األخرى ألن كل معاملة جديدة مشفرة يتم ربطها

بالصفقة السابقة.
 oيتكون سيباتوكن من سلسلة معقدة من األرقام
الرياضية ومن المستحيل تغييرها.
 oهذه الطبيعة الثابتة وغير القابلة للفساد لـسيبا
تجعلها في مأمن من المعلومات المزيفة
والقرصنة بمجرد تشكيلها.
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سهولة في االستخدام :
 oسهولة الستخدام هي السبب وراء عدم وجود
قيمة لـسيبا.

 oكل ما تحتاجه هو جهاز ذكي واتصال
باإلنترنت وستصبح على الفور مدفوعاتك
وتحويالتك المالية.
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6

طول العمر :
 oسيباتوكن هنا لتبقى.
 oالالمركزية يشجع المجتمع ويحتضن النظام

اإليكولوجي على المدى الطويل وتطوير
األساس لتوليد حالت استخدام حقيقية وفوائد
أعلى من أي بدعة سريعة الزوال.
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خارطة الطريق للعام األول
الربع األول 2022

الربع الثاني 2022
•

إﻧﺷﺎء ﻣوﻗﻊ إﻋﻼﻣﻲ ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻧﺷر وﺗداول اﻟﻣواد اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ودون ﻗﯾود

•

إﻧﺷﺎء ﺗطﺑﯾﻖ ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم

•

إنشاء موقع سيباتوكن

•

إنشاء قناة تلجرام

•

إنشاء حساب تويتر

•

إنشاء حساب أنستقرام

الربع الثالث 2022
• إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺻﺔ ﻟﺷراء وﺑﯾﻊ ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯾدﯾو.

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ 20۲۲
• إﻧﺷﺎء ﺗطﺑﯾﻖ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ
اﻣرﯾﻛﺎsebamarket.com :
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تفاصيل رمزية

اسمًالرمزًًًًًًًًًًًًًً>>>>>>>>>>>ًًًًًًًًًSEBATOKEN

الرمزًًًًًًًًًًًًًًًًًًً>>>>>>>>>>>ًًًًًًًًًSEBA

إجماليًالعرضً

ًً>>>>>>>>>>>ً

ًً250,000,000

الشبكةًًًًًًًًًًًًًًًًًً>>>>>>>>>>>ًًًًًًًًًBSC

sebatoken.com

العدد الكلي لعملة سيباتوكن
Distribution
Token privete Sale Liquidity
Team and partner

Distribution

Marketing

Ecosystem

%20

%20

Token Name

************

Seba Token

Token Symbol

************

SEBA

Token Supply

************

250.000.000 seba

Token privete Sale

************

20%

Liquidity

************

5%

Team and partner

************

40%

Marketing

************

15%

Ecosystem

************

20%

%5
%15

%40
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مواقع التواصل األجتماعي
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺳﻣﻲ sebatoken.com :

رابط المجتمع األجنبي بالتلجرام 🌏 https://t.me/sebaenglish1 :
رابط المجتمع العربي بالتلجرام 🌏 https://t.me/sebatoken1 :

المعرف الخاص بالمجتمع األجنبي بالتويتر 👈 SebaToken@ :
المعرف الخاص بالمجتمع العربي بالتويتر 👈 sebastock20@ :
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