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المقدمة

DefiديفيمنمدعومةOrtأورتستكون
للعملصميمهتتمالذيDAOذاتيالوالتحكم

لهاليسالمستقلللعملمركزيةالواسعةكمنصة

فقطليستجربةأفضلوفرتإنها.قبلمنمثيل

B2Bالشركاتلـمعامالت (Business to
Business)الندلتفاععلىأيًضاتركزولكنها

P2Pللند (Peer to Peer)واجهةمع

لمستقليناالموظفينتطابقالتيالبديهيةالمستخدم

الم،العأنحاءجميعفيالوظائفلمنشوراتالمهرة

انموذجً جلبتإنها.عمولةبالبمعاملةذلكوكل

ا يضمنليوبالتامهنية،وساطةيضمنجديد امبتكر 

ةجودأفضلمعوالموظف،العملصاحبمنكال ً

.للعمل

،مختلفةتجربةلناتركتالمفتوحةاألسواق

/الوظائفمنحطريقعنتكون،ماالبخالف

ستقلينالمللموظفينبهمالموثوقغيرالعملأرباب

حبلصاالعملفيالمناسبةغيرالعاملةوالقوى

نماذجلوجودالزخممنحوهذاأعطى.العمل

اصلةالفالفتراتفيالباطنمنوالوسطاءالعقود

.قهتستحمماأكثرللوظيفةضخمأجردفعبين

شك،والالثقةعدممنالكثيرجلبالسيناريووهذا

لصاحبةبالنسبالمرغوبةشبهالنتائجمعوالتكيف

للموظفمرض  /سهلأجردفعوليسالعمل



جميعتغاللالسالعظيمةالنعمةهذهالستخدامعلينابظاللهاألقتالبشريةغرائزنالكن

البطالةشكلةمحليتملذلك،ونتيجة.البعيدةأوالقريبةسواءالمتاحة،البشريةالموارد

طرافاألكلتاركةالزائدة،والعمالةالناقصةالعمالة-مشابهةأخرىبمرادفاتاليوم

وإصالحةلمعالجمتزايدةحاجةفهناك.التامالرضاعدممنحالةفياللعبةفيالمعنية

.هذا

هووأبًدا،نتخيلهلمالذيالوحيدالحلباعتبارهاOkratechأوكراتيكدوريأتيهنا

.التاريخفيمرةألولبالفعلمجاني
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تطور التكنولوجيا، واإلنترنت، والشركات 

ـ متعددة الجنسيات، وكثير من الشركات مهد ل

".العولمة"
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يضمنوهذا.أقربنطاقفيعليهميحصلالموظف

الماديبالمقابلالمناسبةالوظيفةفيالمناسبالشخص"

مغزىذا"والطلبالعرض"منحنىيجعلمما"المناسب

ذههتستوعبهنا،ومن.والنوعيةالكميةالناحيتينمن

فيدينالموجوالالعبينمنمختلفةأنواًعاأيًضاالمنصة

.اليومالمفتوحةالسوق

تحقيقللديهاماأقصىتقديمالحاليةالمنصاتحاولتلقد

الجزءفيفقطاألمربهاوانتهىالالمركزية

الجزءقفزواالذينوأولئك.السوقمن"المتخصص"

.مركزيينيكونواأنعلىأجبرواالسوقمن"األوسع"

طريقعنجديًدافجًراOkratechأوكراتيكفابتكرت

.Blockchainبلوكتشينتقنيةباستخدامالفجوةهذهسد

ستجلب Okratechأوكراتيك 

ل الحر إستراتيجية تغيير اللعبة في العم

ملحيث تجلب مطابقة دقيقة لصاحب الع
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B2Bمعامالتًالشركاتً (Business 
to Business)

P2Pتفاعل الند للند (Peer to Peer)

B2Bالشركاتمعامالت (Business to Business)بينالتفاعل

دورةمانلضمختلفةمستوياتفيالمهنيينمنالعديديشملالتجاريةالشركات

يئةالبوهذه.الدفعمعامالتوحتىالتفاهممذكرةتدوينمنبدًءاناجحةتعاقد

P2Pللندالندتفاعللعبةمعتتناسبالنفسهاالمهنية - Peer to Peer
النسبةبللعزيمةومثبطةمستساغةغيرلتجاربالمجاليفسحمماالمنفصلة،

.هناكالحرةاألعمالألصحاب

بالموثوقةحوكمةطورتالحقيقيالمجانيالحرالعمل-Okratechأوكراتيك

هذايوفرنأويمكن.الحاليةالفنيةالتقنياتأحدثباستخدامإطالقًابشريتدخل

الندتفاعلوB2Bالشركاتمعامالتسواءالمعنيين،لكلباألمانأكبرإحساًسا

.مطلوبةالاحتياجاتهمتلبيحتىاللعبةخاللمنذلككلالطبيعة،فيP2Pللند
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عمولة مجانية

لماديابالمقابلالمناسبةالوظيفةفيالمناسبالشخص"علىOkratechأوكراتيكستركز

معامالترسوم/عموالتأيدونللموظفشيءكلالعملصاحبيدفعحيث."المناسب

ينفقونهمالكأنمعرفةعلىالعملأصحابأيًضاالمنصةهذهتشجعوبالتالي،.بينهمافيما

.العملأجلمنوفقطباالهتمامجدير

علىتركزمؤسسةفينشرهاخاللمنمجانًاOkratechأوكراتيكمعامالتإجراءسيتم

تمالتيالالمركزيةللتطبيقاتBlockchainلبلوكتشينكخيارالتقنياتمنجديدةطبقة

.المجانيالحرالعمللعصرجديدةبدايةيمثلوهذا.RELLباستخدامتطويرها

www.ortcoin.org



7 www.ortcoin.org

نموذج
:Okraتحديد المعنيين بنموذج منصة أوكرا 

(أصحاب العمل)صاحب العمل . 1

للعثور على أفضل  Okraيمكن أن يكون شركة أو فرًدا يصل لمنصة أوكرا

.وظيفته المطلوبة/ موظف مناسب لمهمته 

:المسؤوليات
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في حالة حدوث دعوة للتحكيم، يجب

.االلتزام بقرار المحكم

المدفوعات

يختار الموظف المناسب بناًء على 

، المهارات، ومقياس السمعة، ومبلغ العطاء

واألطر الزمنية من أجل تنفيذ الوظيفة

.المعينة وطريقة الدفع

مهمة نشر المتطلبات واألطر الزمنية لل

.المشروع/ الوظيفة / 
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(الموظفون)الموظف . 2

للعثور على Okraيمكن أن يكون شركة أو فرًدا يصل إلى منصة أوكر ا

.وظيفة تناسب خبرته والدفع المناسب عند االنتهاء من ذلك/ مهمة 

:المسؤوليات
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في حالة حدوث دعوة للتحكيم، يجب

.االلتزام بقرار المحكم

تسليم العمل

حيتين يجب أن يكمل وظيفته المعينة من النا

الكمية والنوعية خالل األطر الزمنية 

.المحددة

المشروع / الوظيفة / يحدد المهمة 

حب المناسب الذي تم نشره بواسطة صا

.العمل



المحكم. 3

حل الوظيفة ذات الصلة الذي يتدخل ل/ هو فرد ذو خبرة في مجال المهمة 

.تتعلق بنفس الوظيفة أو األجر( مشكالت)أي مشكلة 

:المسؤوليات

د ينبغي أن يوافق على المبلغ المرا

تحويله من العقد الذكي إلى محفظة 

.الموظف إذا كان الموظف على صواب

د ينبغي أن يوافق على المبلغ المرا

تحويله من العقد الذكي إلى محفظة 

صاحب العمل إذا كان صاحب العمل 

.على صواب

ملها ينبغي أن يتحقق من صحة المهمة التي أك

م الموظف ويتأكد من أن العمل المناسب قد ت

.أم ال

يتخذ خطوات حين تكون هناك دعوة 

.فللتحكيم بين صاحب العمل والموظ
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قبل البيع قبل المرحلة األولى قبل المرحلة الثانية

2021يوليو 3

يوًما20

٪10مكافأة 

سوفت كاب

ألف دوالر500

2021يوليو 24

يوًما39

٪5مكافأة 

هارد كاب

مليون دوالر2

2021سبتمبر 01

يوًما61

٪3مكافأة 

هارد كاب

ماليين دوالر3

ة انضم اآلن إلى المرحل

IEOالثانية من 
تنتهي في IEOالمرحلة األخيرة من 

2021نوفمبر 30

يجب الانتقال لصفحة 

التسجيل
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رمز العملة الرمزية

بداية عرض العملة الرمزية

نهاية عرض العملة الرمزية

عملات رمزية للبيع

سعر العملة الرمزية

أقصى عرض للتداول

يوم2المرحلة 

ORT

2021يوليو 3

2021نوفمبر 30

6,000,000,000

دولار أمريكي0.05

9,000,000,000

يوم30
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45%

28%

17%

10%

تطوير وعمليات الشركة

التسويق والمبيعات

قانوني واستشاري

اإلدارة والعمليات

تخصيص العمليات

تخصيص العملة الرمزية

25%
السيولة وصناعة السوق

(MM)

2%
عمليات هبوط ومكافآت

23%
تسويق

10%

10%

15%

15%

الفريق

الشركاء

بيع عام

بيع خاص



2022الربع األول  2021رابعالربع ال 2021ثالثالربع ال

تطبيق الهاتف المحمول بيع العملة الرمزية بيع العملة الرمزية

2021ثانيالربع ال

ما قبل البيع

التمويل العام وتمويل

التأسيس

2020الربع األول 

الفكرة

توليد الفكرة

الفريقتجميع

2020ثانيالربع ال

البحث

أن إثبات أن الفكرة يمكن

تنجح

خطة استراتيجية

2021الربع األول 

التصميم

عتصميم وتقنية الموق

منصة التمويل الجماعي

محفظة العملة المشفرة

اكتمال تطبيق الهاتف المحمول منصة كاملة 2و 1مرحلة البيع 

التسويق التسويق Okraنموذج أولي لمنصة أوكرا 

قائمة العمالت الرمزية

خريطة الطريق

TIMELINE
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أمير محمد

الرئيس التنفيذي والمؤسس

سليمان خان

مطور ومصمم

عمر خان

مطور تطبيق بلوكتشين

ياسر محمد

مدير أول

سعد خان

مطور التطبيق

صدقات خان

مطور ويب

عبد الحميد

مطور أندرويد

نذير احمد زاهر

مطور أندرويد

الفريق التنفيذي

MEET THE TEAM

https://www.linkedin.com/in/nazir-ahmad-zahiri-6456ab131/
https://www.linkedin.com/in/kingamirkhan/
https://twitter.com/K_Amir_MO
https://www.instagram.com/k_amir_m/
https://www.linkedin.com/in/sulaiman-khan-31239092/
https://www.linkedin.com/in/umar-khan-7b8028117/
https://www.linkedin.com/in/yasiradmin/
https://www.linkedin.com/in/saad-khan-1a86a4167/
https://www.linkedin.com/in/sadaqath-khan-8a228217a/
https://www.linkedin.com/in/hameedkakar/


ORTCOIN
شكًرا لكم


