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المقدمة

.العالمفيالقضاياأهملبعضحلولاًتقدمأنشأنهامنجديدةومبتكرةالالمركزيةلألنظمةخصبةأرضهوالكريبتوعالم

.اليومالعالمفيالمركزيالالماليالنظامتحدياتمعالتشفيرقويربطفيالمساعدةوالبيئيللنظامالطريققيادةسيباتوكنوراءيقفالذيالفريقيريد

والمضاربةعروضىعلبناءًاالمعامالتإلجراءالبائعونوالمشترونيلتقيحيث,شاينسمارتبينانسعلىقائمالمشفرةللعمالتسوقهوسيباتوكن

BSC.شاينسمارتبينانسعلىسيباتوكنيعتمدحيثو,الطويلالمدىعلىالقيمة (BEP20)

اًسيباتوكنسيكون اًنظاما .التبادلو,NFTسوقو,التخزينمثلكثيرةمزايايوفركامالاًبيئيا

.الالمركزيالمجتمعبتوصيلوستقومبهاالخاصالفريدNFTسوقبتطويرسيباتوكنستقوم

Afterوقوالبالحركةوخلفياتالمتحركةوالرسومالفريدةالسماتعلىحصريةحقوقامتالكمناآلناألشخاصسيتمكن Effectوالفيديومقاطعو

.الكثيرذلكوغيرالموسيقى

.الوصولفيلةسهوواإلنفتاحمنبمزيدالسوقفيثورةيحدثوسوفتخزينرموزشكلفيعائدبكسبللمستخدمينتسمحلكيسيبانحدثنحن

.بينانسمنمدعومةمركزيةلتشفيرمبادلةمععادلعالميمالينظامإنشاءو

.للمستخدمينمشفرةاللألصولالقيممنالمزيدتوليدالمستثمرينأوللمقرضينمحفظتناتسمحسوفو,األخرىالتقليديةاألساسيةالنظمةعكسعلى
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مهمتنا

والرسوموالفيديمقاطعوبيعشراءللمستخدمينيمكنحيثمنصةإنشاءهي

.مفيدةأخرىوأشياءالمتحركة

شاملةعمليةتكونومرنومبتكربدفععمالئهاتزويدفيسيباتوكنترغب

.وكفاءةبنزاهةسلمتوالخدماتالمنتجاتكل

اسالنعلىيسهلللموسيقىأفضلويبموقعتطويرعلىنركزنحن

.استخدامه

.اخدماتنلشراءوسهلةآمنةبطريقةالناستزويدهوالرئيسيهدفنا

تقديمفيمالوالكالبتكارتحقيقفيشركتنارؤيةتتمثل,ذلكعلىعالوة

.والخدماتالمنتجات

داماستخفيالمستقبلفييفكرونعمالؤنايكونأنسيباتوكنتتصور

.خدماتنا

.بسهولةوبيعهاوخدماتنامنتجاتناشراءإمكانيةسيباتوكنيضمن
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عن سيباتوكن

:مقاطع الفيديو المخزنة 

قبلمنبناةالخاصالفيديومقاطعتصويريتم,عاليةبجودةتتخيلهمشهدأيمنمقطعأيعلىالعثوريمكنك

.العالمحولالمبدعينمنالعديد

:التقارير المهنية 

إلىالوثائقيمالفيلمن!...شيكلفي,المهنيةالتقاريرلناالمماثلةالمواقععناإللكترونيموقعنايميزماإنه

.كثيرااألنباءوكالتمنهتستفيدواألخبار

:الموسيقى 

مع,وبالطبعشخصأييحتاجهاموسيقىأفضللتقديمالعالمحولالمشهورينالموسيقىمنتجيمعتعاقدنالقد

.تجارياستخدامترخيصعلىتحصلتشتريهمساركل

:الحيوية

.الحركةوخلفياتالمتقدمةوالتأثيراتالالحقةالتأثيراتوقوالبللتهنئةالمتحركةالرسوممثل
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النظام البيئي

DeFiللتمويللمركزيرمزهيسيباتوكن على((

:صفقةكلأثناءتحدثوظائفثالثمعبينانس

)السيولةتجمعواكتساب,النعكاس LP .والستحواذ,(

وضويةالفالمشكالتعلىللتغلبمعااالوظائفهذهتعمل

تقلباتوFarmingوالالتخزينمكافاتتسببهاالتي

نموهاوبينانسمستخدمسقفمنتقتربوالتي,األسعار

.المستدامغير

استشهدسيباتوكنأننعتقد يباتوكنسوتأمل,هائالاًنموا

هذهنمالستفادةخاللمنلمجتمعناهائلةقيمةتوليدفي

.الفرصة
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NFT سوق

اNFTسوقيعد الخاصةبداللالستالقابلةغيرالمميزةالرموزمعيتعاملالذيالبيئينظامنامنحيويااجزءا

.السلسلةعلىسكهاتم,للتبديلقابلةوغيرفريدةأصولهيو(NFTs)بـ

.الماديةاألصولإلىالرقميةالمتحركةالرسوممنشيءبأيالرموزهذهربطيمكن

.األصولمناألخرىاألنواععنقاطعبشكلوتفصلهمفريدةقيمةNFTSلـاألساسيةالسماتتمنحهم

.للتجزئةقابلةوغيرمنهالتحققيمكنبشكلفريدةكونهاالخصائصهذهتشمل

.بهموثوقوسيطإلىالحاجةدونواضحمعينرمزأيوملكيةندرةأناألساسيللرمزالشفافةالطبيعةتعني

األنظمةإلىالمركزيةاألنظمةمنالنموذجيللتحولاستمرارأنهعلىNFTsظهورإلىننظرنحن

.والماديةالرقميةالمقتنياتلمنشئيجديدةأعمالنماذجاآلناإلطارهذايفتحوالالمركزية

يمكنفريدةمقتنياتتمثلوالتي(NFT)لالستبدالقابلةغيررموزإنشاءعلىالقدرةالبلوكشاينيوفر

.إثباتها

الفريدةسماتهNFTلكليكونحيثاألخرىوالتطبيقاتالرقميةوالملكيةالرقميةللفنونNFTاستخداميتم

.فريدةلحساباتNFTحساباتتخصيصيمكنكماالخاصةوقيمته

البلوكشاينعلىتهمملكيمنالتحققيمكنهموأصلياأصالاًحقاايمتلكونأنهمفيبالثقةيشعرواأنللناسيمكن

.العام
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السيولة

االمستخدمونويدفع,السيولةلتوفيرLPرموزالسيولةموفرويتلقى يتموالتي,DEXفيللتداولرسوما

فييمتلكونهاالتيالمئويةالنسبةأوLPالمميزةالرموزكميةعلىاعتمادااالسيولةلمزوديتخصيصها

.المجمع

.العمالتمنالعددنفسيستردونلوقد,السيولةلتوفيرنتيجةمؤقتةخسارةمنLPيعانيقد

.السيولةأجلمنوإغالقهاالفورعلىأخذهايتمالمميزالرمزحامليأصولأنسيباتوكنبروتوكوليضمن

ندعالحيتانانخفاضاتتجنبخاللمنسيباتوكنبأداءاطالععلىحاملهاإبقاءهواألساسيالهدف

.اآلليالسيولةمجمعهوسيباتوكنسروجماعيةمقايضةفياستخدامها

.ألصحابهامزدوجةمنفعةذيتنفيذبمثابةتعملوظيفةهنالدينا

إنشاءإلىيؤديمما,LPإلىإضافتهاو,والمشترينالبائعينمنالمميزةالرموزالعقديجمع,اولاً

.للسعرثابتةأرضية

كمكافأةنااآمسيباتوكنحجمبقاءيضمنمما,الربيتراجاوللمراجحهمقاومهاليهكاآلليةتعمل,ثانياا

.لحامليها

لمميزاالرمزسيولةإجماليإلىالضريبةإضافةطريقعنالستقراراإلضافيLPيوفر,المبدأحيثمن

.المميزالرمزسعرعلىوالحفاظلرمزلLPإجماليرفعوبالتالي
sebatoken.com



االنعكاس

االمعروفالنعكاسيهدف إلىبتةالثاالمكافآتباسمأيضا

تقييمالفقاعاتفيوالنهياراتالهبوطفيالسعرثبات

(LP).السيولةلمزودالتعدينمكافاتعنالناتجة

.وإعالمهالمجتمعمكافأةفياليدويةالحروقتساعد

ومراقبتهاوكمياتهاليدويالحرقظروفعناإلعالن

.األكبرالنهياراتأثناء

تبيععندما.الستقرارهذاالتلقائيالسيولةمجمعيوفر

علىيحافظالتلقائيLPفإن,كبيرةصفقاتالحيتان

االتذبذبمنالسعر .كثيرا

sebatoken.com



التخزين

إلىاإلضافةبالحصةإثباتعلىوتعمل,للبيئةصديقةوهي,بينانسمنصةعلىسيباتوكنتعمل

.المثاليةالتخزينخدماتبينانستقدم,التداولحجمحيثمنتشفيربورصةأكبركونها

وتوفيرةالفعالاألمانتدابيرمنالستفادةخاللمنبأمانالمستخدمينأموالبينانستخزينيضمن

توقفيبناالخاصةالتخزينطريقةإنالقوليمكنو(SAFU)للمستخدميناآلمنةاألصولصندوق

.سلبيدخلبلكس(المشفرةللعمالت)للبيئةوصديقةأمانااالطرقأكثرمنواحدةهيالتقريرهذاكتابة

ا,جمزدوفحصونظامآمنةمحفظةباستخدامالمخزنهالمميزهالرموزجميعبتخزينالمنصةتقوم نظرا

سوقيةربحمدىيدركون,المؤسسيينالمستثمرينذلكفيبما,األشخاصمنوالمزيدالمزيدألن

طريقعنيالسلبالدخللكسبسريعاااتجاهااالمشفرةالعمالتشراءأصبحفقد,المشفرةالعمالت

االمحفظةفيقفلهاأوباألموالالحتفاظ ومتطلباتبعضيتطلبالكربتوعمالتتخزينألننظرا

.المكافآتالسدود

وتتحققالفنيةرتهاخبالتخزينمنصةتمنحك,بكالخاصةالتخزينمكافآتمنفقطمئويةلنسبةبالنسبة

.سلبيدخلكسبلكيتيحمما,عنكنيابةالرهاناتصحةمن

االمشفرةالعمالتسوقفيالكبيرالنموشهد تثمرينللمسيسمحمماالتخزينمنصاتفيازدهارا

سيباتوكنفإن,التخزينخاللمنسلبيدخلجنيفيتفكركنتإذا,بسالسةالتخزينمكافآتبكسب

ايعد .رائعااخيارا
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لماذا سيباتوكن ؟

:  الشفافية والثبات 1

oبادلتتسجيلفيهايتممرةكلفي,سيبامع

ارمسيوجد,بينانسبلوكشاينعلىالرموز

.المميزةالرموزمصدرلتتبعتدقيق

oاألمانتحسينفيذلكيساعدأنيمكنل

بطةالمرتالتجاريةاألعمالفيالحتيالومنع

اأييساعدأنيمكنبل,فحسببالبورصة ضا

.المتداولةاألصولصحةمنالتحققفي
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:رسوم مخفضة 2

oمنثيربكأقلسيبابمعامالتالمرتبطةالرسوم

مانوالئتالخصمببطاقاتالمرتبطةالرسوم

BACS.ومدفوعاتالبنكيةوالتحويالت
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:الثقة 3

oوينالبيتكصناعةفياألهميةبالغأمرالثقة.

بجوانجميعفيالتامالنفتاحيستلزموهذا

هودالجعنفضالاً,والتنمويالمجتمعيالعمل

.األمنية

oاألمنيتدقيقهاسيباتوكنأكملت.

oإدراجيضيفBUSDالثقةمنالمزيد

.لمستخدميها
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:تتبع المعامالت 4

oتالسجالحفظأنظمةمنأمانااأكثرسيباتعد

هاربطيتممشفرةجديدةمعاملةكلألناألخرى

.السابقةبالصفقة

oقاماألرمنمعقدةسلسلةمنسيباتوكنيتكون

.تغييرهاالمستحيلومنالرياضية

oلـسيباادللفسالقابلةوغيرالثابتةالطبيعةهذه

المزيفةالمعلوماتمنمأمنفيتجعلها

.تشكيلهابمجردوالقرصنة
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:سهولة في االستخدام 5

oوجودعدموراءالسببهيالستخدامسهولة

.لـسيباقيمة

oواتصالذكيجهازهوتحتاجهماكل

كمدفوعاتالفورعلىوستصبحباإلنترنت

.الماليةوتحويالتك
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:طول العمر 6

oلتبقىهناسيباتوكن.

oامالنظويحتضنالمجتمعيشجعالالمركزية

وتطويرالطويلالمدىعلىاإليكولوجي

وائدوفحقيقيةاستخدامحالتلتوليداألساس

.الزوالسريعةبدعةأيمنأعلى
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خارطة الطريق للعام األول

2022الربع األول 

سيباتوكنموقعإنشاء•

تلجرامقناةإنشاء•

تويترحسابإنشاء•

أنستقرامحسابإنشاء•
2022الربع الثاني 

إنشاء موقع إعالمي لتسھیل نشر وتداول المواد اإلعالمیة بسھولة ودون قیود•

2022الربع الثالث 

•

الربع الرابع 20۲۲
 • إنشاء تطبیق لبیع المنتجات في 
sebamarket.com :امریكا

إنشاء تطبیق لوسائل اإلعالم •

إنشاء منصة لشراء وبیع مقاطع الفیدیو.
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تفاصيل رمزية

SEBATOKEN<<<<<<<<<<<ًًًًًًًًًاسمًالرمزًًًًًًًًًًًًًً

SEBA<<<<<<<<<<<ًًًًًًًًًالرمزًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًً ًًإجماليًالعرضً ً>>>>>>>>>>>250,000,000

BSC<<<<<<<<<<<ًًًًًًًًًالشبكةًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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العدد الكلي لعملة سيباتوكن

Team and partner ************   40%

Token Symbol ************   SEBA 

Token Supply  ************  250.000.000 seba 

Ecosystem ************   20%

Token Name   ************   Seba Token 

Marketing   ************    15%

Liquidity  ************ 5%

Token privete Sale    ************ 20%

Distribution

20%

5%

40%

15%

20%

Distribution

Token privete Sale Liquidity

Team and partner Marketing

Ecosystem
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مواقع التواصل األجتماعي

https://t.me/sebaenglish1:  ��رابط المجتمع األجنبي بالتلجرام 

https://t.me/sebatoken1:  ��رابط المجتمع العربي بالتلجرام 

SebaToken@:  ��المعرف الخاص بالمجتمع األجنبي بالتويتر 

sebastock20@:  ��المعرف الخاص بالمجتمع العربي بالتويتر 

sebatoken.com : الموقع الرسمي
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