عرض مختصر للمشروع

الميمه اإللتصاديه المدمجه فى
نظام إتصاالت آمن

.ترميزات  P2PSلها
إحتماليه عاليه للنمو من خالل
عمالء مجموعة  ELIو
مجموعة  ISIفمط .

المشكله
أى شىء تقوم بتبادله مع أى شخص  ,فى أى مكان
,غير آمن بؤى معايير أمن من أى نوع :متضمنه
معلومات تم تبادلها على ما يسمى بشبكات اإلنترنت
الخاصه .

الحل الخاص ب P2PS
 P2PSهى أول منصة إتصاالت رقميه مدعومه بتقنية
الكتل المتسلسله آمنه ,من الند للند ,ال يوجد بها أى تدخالت
خارجيه فى العالم صممت لكل الناس اللتى تحتاج التخزين
اآلمن و تبادل البيانات الرقميه مثل البيانات الشخصيه ,
السجالت الطبيه ,البيانات البنكيه والبيانات الحكوميه
 .من بين التبادالت الرقميه الحساسه  .مثل هذه المنصات
غير موجوده هذه األيام .

P2PS
التمنيه األساسيه

الرؤيه

ستركز على توفير األتى:
أ ) التحويالت اللتى تيسر الخدمات الرقميه
المركزيه بإستعمال  P2PSفى منصة الند
للند
ب ) الخدمه الالمركزيه لمستخدمى . P2PS
مجموعه من األدوات اللتى تهدف إلى تذليل
العقبات إلحتواء و التكامل مع نظام P2PS
لكل حاملى األسهم .
ج ) تنفيذ نظام  P2PSالفعال للمكافآت .

محاوالت  P2PSإلدراك أهداف الفراد و
الجماعات بواسطة :
§ تؤسيس عالقات شراكه مع كل حاملى
األسهم و العمالء  ,بدال من كوننا المورد
الوحيد أو مذود الخدمه الوحيد .
§ تشجيع أعضاء الفريق من خالل برامج
الحوافز و المكافآت  ,باإلضافه إلى معاملتهم
كشركاء و بذلك نخرج أفضل ما بداخلهم ,
مما ينتج عنه الحفاظ على الجوده العاليه
للخدمه
§ تعزيز الهداف إلثراء المجتمع و الحفاظ
على ثقة العميل فى النظام المجتمعى التفاعلى
.

المهمه
مإسسة حلول الند للند تستمتع بالعمل فى
مهمه مشتركه مع  ELIو ISIلكونهم ملتزمين
بتقديم خدمات  ,منتجات و جوده عاليه و
عالميه إلى عمالئهم بؤسعار معقوله جدا  .معا
,نهدف إلى تحقيق توقعات العمالء بفهم
متطلباتهم ,الحفاظ على مسايرة أحدث
اإلبداعات من خالل البحث و القيام بؤفضل
التدريبات .

ما هو ترميز  P2PS؟
ترميز P2PS
هو أساسى لتحويالت للعالم الحقيقى و
ستكون هناك حاجه إليه من أى شخص
يريد إستخدام أى عروض من كل
مذودى الخدمات ,التسجيل فى نظام
 P2PSالمجتمعى التفاعلى .ترميزات
 P2PSمن الممكن أن تصبح الوسيله
الوحيده للحصول على المنتجات و
الخدمات من كل التجار فى النظام
المجتمعى التفاعلى لP2PS

P2PS
هو ترميز خدمات مبنى على أساس
قوى على ممارسات أعمال مثبته و
اساسيات مثبته  P2PS .هو جزء من
النظام المجتمعى التفاعلى لإلقتصاد
الجديد ,الطبقه الثابته اللتى بنى عليها
هى الشبكه العامه لإليثيريوم اللتى
يتفاعل عليها المستخدمين

ترميز P2PS
هو وسيله لكل التحويالت على نظام
اإلتصاالت الالمركزى ,اآلمن  ,من الند
للند و بدون أى تدخالت خارجيه
.المنصات تستخدم فى الحكومات &
الدفاع  ,التعليم الرقمى &األدويه ,

األعمال البنكيه &الماليه ,و قطاعات
أخرى .

لماذا تشترى ترميزات  P2PS؟
حجم مشترين ترميزات  P2PSله تؤثير مباشر
على حجم التحويل اللذى يستوعبه النظام المجتمعى
التفاعلى .بالتالى تجار أكثر على اإلنترنت سوف
يتم إجتزابهم إلستخدام النظام المجتمعى التفاعلى ل
 P2PSبينما قيمة الترميزات اللتى يتم التعامل بها
ترتفع ,و اللذى
ينتج عنه خيارات أكثر لحاملى ترميزات P2PS
وشراء مجموعه متنوعه من المنتجات و الخدمات
بينما ننتشر .

الحصول على ترميزات  P2PSيساعد فى
نمو إقتصاديات النظام المجتمعى التفاعلى
المبنيه حول منصة إتصاالت آمنه ,من الند
للند ,و بدون أى تدخالت خارجيه .أنت
تساعد فى بناء شبكه قويه و آمنه ألنظمة
اإلتصاالت الخاليه من أى تدخالت مع
معالجات أسرع و تسجيالت دائمه
للتحويالت .هذه العمليه أيضا تبسط العمليات
الماليه فى معالجات ذات كفاءه و أمن عالى
.

عندما تشترى ترميزات , P2PSفؤنت تشارك
مباشره فى اإلقتصاد الجديد اللذى تم تصميمه
من أجل مصلحتك  .يرجى أن تالحظ أنك لن
تستثمر فى فى الشركه أو فى إنشاء شركه أو
مإسسه .لقد تخطينا هذه المراحل و نحن
نعرض ترميزات  P2PSالخدميه و اللتى
ستحتاجها بطبيعة الحال إذا كنت تفضل إستخدام
منصة تواصل آمنه و بدون أى تدخل خارجى .

 , P2PSهو ترميز خدمات للتجار
,المستخدمين و لتطوير أبعد للمنصه اآلمنه الخاليه
من أى تدخالت
المطورين

المشاركين

المطورين سيحصلوا على ترميزات

المشاركين سوف يقوموا بشراء
ترميزات  P2PSبدال من التصاريح
التقليديه لإلستخدام فى منصه آمنه و
بدون تدخالت . The .
P2PSترميزات  P2PSستسمح
للمشاركين أيضا بحمل الترميزات من
أجل أرباح ماليه أفضل حيث إن قيمة
ترميزات  P2PSسترتفع بذيادة حجم
التعامالت .

 P2PSلتطوير و تقدم منصة و شبكة

نظام اإلتصاالت من الند للند  ,بدون
تدخالت و اآلمن

التجار
التجار توفر الخدمات الرقميه ,
مثل المإسسات البنكيه ,سوف تدفع

رسوم قيمه إلستخدام منصة نظام
اإلتصاالت اآلمن  ,من الند للند ,
بدون أى تدخالت .

خارطة الطريك المتولعه

مضمون من العمالء

حجم السوق

الفريك

SEAN
BRIZENDINE
متخصص فى الكتل
المتسلسله& خبير

MIKE SHOKIN

IAN SCARFFE

KEN TACHIBANA

محلل مالى و خبير على الئحة
الخبراء

الكتل المتسلسله – العرض
األولي
/خبير  /ممثل أعمال /
إستشارى /إستراتيجى

خبير و متخصص فى الشئون
الماليه و الفنيه

DAVID
DRAKE
خبير و مدير على الئحة
الخبراء

BEN M. SEGER

مدير الفريق التقنى

AMOS HENRY
JR.

قائد فريق تطوير
.األعمال

SEAN KIRTZ
مهندس برمجيات
تمنيات الخدمات
البنكيه و الماليه و
خبير فى اتسويك

SHINO THOMAS

A. MANIKFAN

FARIS AZAM

.مهندس المشروع

.مدير المشروع

.مدير المشروع األكبر

DR.
WALEED
ALORINY
مدير التشغيل

JAMEEL
A.
SHARIFF
المدير التنفيذى

التواصل
مؤسسة حلول الP2P
www.p2psf.org

األسم المعرف

info@p2psf.org

البريد اإللكترونى

linkedin.com/in/p2psf

لينكد إن

www.facebook.com/p2psf

فيس بوك

@p2psf

تويتر

@p2psf

تليجرام

@p2psf

سكايب

إخالء المسئوليه المانونيه
هذا ليس عرضا لبيع أسهم او أى أداه ماليه
هذه الوثيقه هى لألغراض المعلوماتيه فقط و ال تشكل نشرة إكتتاب عام وال عرض أو إستجداء لبيع أسهم أو أدوات ماليه فى
مإسسة حلول ال . P2Pأى عرض مماثل أو إستجداء يمكن فقط أن يتم بواسطة عرض رسمى مكتوب و بالتوافق مع القوانين
المطبقه على األدوات الماليه و غيرها  .ال توجد نيه أن تشكل المعلومات أو التحاليل الموجوده أى أساس ألى قرارات
إستثماريه ,وال توجد نيه ألى توصيات محدده  .بالتالى و الوثيقه ال تشكل نصيحه إستثماريه أو إستشاره أو إستجداء لإلستثمار
فى أى أداه ماليه .هذه الوثيقه ال تساهم أو تشكل جزء من ,و يجب أن ال تفسر على إنها ,أى عرض للبع أو اإلشتراك ,أو أى
دعوه لعرض للشراء أو اإلشتراك فى  ,أى أداه ماليه ,وال يجب أو أى جزء منها يشكل اساس ل أو يكون معتمدا عليه فى أى
عالقه مع  ,أى عقد أو إلتزام من أى نوع .مإسسة حلول  P2Pتعبر عن إخالء مسئوليتها عن أى و كل المسئوليات عن أى
خسائر مباشره أو غير مباشره من أى نوع كان تنشؤ مباشره أو غير مباشره من ( )iاإلعتماد على أى من المعلومات
المتضمنه فى هذه الوثيقه أو أى مستندات متعلقه  ) ii(,أى خطؤ,نسيان أو عدم الدقهفى مثل هذه المعلومات ( )iiiأى فعل ينتج
عنها  .هذه المعلومات هى توصيف سطحى لوظيفة ترميزات  P2PSللوصول إلى منصات أنظمة اإلتصاالت اآلمنه  ,من الند
للند  ,دون أى تدخالت و اللتى تستخدم فى الحكومات & الدفاع ,التعليم الرقمى &التوصيل ,الطب & األدويه ,األعمال البنكيه
& الماليه ,و قطاعات أخرى .

