أورتكوين
ORTCOIN
الورقة البيضاء

المقدمة
ستكون أورت  Ortمدعومة من ديفي Defi
والتحكم الذاتي  DAOالذي تم تصميمه للعمل
كمنصة واسعة ال مركزية للعمل المستقل ليس لها
مثيل من قبل .إنها توفر أفضل تجربة ليس فقط
لـمعامالت الشركات B2B (Business to
ضا على تفاعل الند
) Businessولكنها تركز أي ً
للند ) P2P (Peer to Peerمع واجهة
المستخدم البديهية التي تطابق الموظفين المستقلين
المهرة لمنشورات الوظائف في جميع أنحاء العالم،
وكل ذلك بمعاملة بال عمولة .إنها تجلب نموذجًا
مبتكرا جديدا يضمن وساطة مهنية ،وبالتالي يضمن
كالً من صاحب العمل والموظف ،مع أفضل جودة
للعمل.

األسواق المفتوحة تركت لنا تجربة مختلفة،
بخالف ماال تكون ،عن طريق منح الوظائف /
أرباب العمل غير الموثوق بهم للموظفين المستقلين
والقوى العاملة غير المناسبة في العمل لصاحب
العمل .أعطى وهذا منح الزخم لوجود نماذج
العقود والوسطاء من الباطن في الفترات الفاصلة
بين دفع أجر ضخم للوظيفة أكثر مما تستحقه.
وهذا السيناريو جلب الكثير من عدم الثقة والشك،
والتكيف مع النتائج شبه المرغوبة بالنسبة لصاحب
العمل وليس دفع أجر سهل  /مرض للموظف
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تطور التكنولوجيا ،واإلنترنت ،والشركات
متعددة الجنسيات ،وكثير من الشركات مهد لـ
"العولمة".

لكن غرائزنا البشرية ألقت بظاللها علينا الستخدام هذه النعمة العظيمة الستغالل جميع
الموارد البشرية المتاحة ،سواء القريبة أو البعيدة .ونتيجة لذلك ،يتم حل مشكلة البطالة
اليوم بمرادفات أخرى مشابهة  -العمالة الناقصة والعمالة الزائدة ،تاركة كل األطراف
المعنية في اللعبة في حالة من عدم الرضا التام .فهناك حاجة متزايدة لمعالجة وإصالح
هذا.

هنا يأتي دور أوكراتيك  Okratechباعتبارها الحل الوحيد الذي لم نتخيله أبدًا ،وهو
مجاني بالفعل ألول مرة في التاريخ.
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أوكراتيك  Okratechستجلب
إستراتيجية تغيير اللعبة في العمل الحر
حيث تجلب مطابقة دقيقة لصاحب العمل

الموظف يحصل عليهم في نطاق أقرب .وهذا يضمن
"الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة بالمقابل المادي
المناسب" مما يجعل منحنى "العرض والطلب" ذا مغزى
من الناحيتين الكمية والنوعية .ومن هنا ،تستوعب هذه
عا مختلفة من الالعبين الموجودين في
المنصة أي ً
ضا أنوا ً
السوق المفتوحة اليوم.
لقد حاولت المنصات الحالية تقديم أقصى ما لديها لتحقيق
الالمركزية وانتهى بها األمر فقط في الجزء
"المتخصص" من السوق .وأولئك الذين قفزوا الجزء
"األوسع" من السوق أجبروا على أن يكونوا مركزيين.
فجرا جديدًا عن طريق
فابتكرت أوكراتيك Okratech
ً
سد هذه الفجوة باستخدام تقنية بلوكتشين .Blockchain
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معامالتًالشركاتً B2B (Business
)to Business
تفاعل الند للند )P2P (Peer to Peer
معامالت الشركات ) B2B (Business to Businessالتفاعل بين
الشركات التجارية يشمل العديد من المهنيين في مستويات مختلفة لضمان دورة
تعاقد ناجحة بد ًءا من تدوين مذكرة التفاهم وحتى معامالت الدفع .وهذه البيئة
المهنية نفسها ال تتناسب مع لعبة تفاعل الند للند P2P - Peer to Peer
المنفصلة ،مما يفسح المجال لتجارب غير مستساغة ومثبطة للعزيمة بالنسبة
ألصحاب األعمال الحرة هناك.
أوكراتيك  - Okratechالعمل الحر المجاني الحقيقي طورت حوكمة موثوقة بال
تدخل بشري إطالقًا باستخدام أحدث التقنيات الفنية الحالية .ويمكن أن يوفر هذا
سا أكبر باألمان لكل المعنيين ،سواء معامالت الشركات  B2Bوتفاعل الند
إحسا ً
للند  P2Pفي الطبيعة ،كل ذلك من خالل اللعبة حتى تلبي احتياجاتهم المطلوبة.
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عمولة مجانية
ستركز أوكراتيك  Okratechعلى "الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة بالمقابل المادي
المناسب" .حيث يدفع صاحب العمل كل شيء للموظف دون أي عموالت  /رسوم معامالت
ضا أصحاب العمل على معرفة أن كل ما ينفقونه
فيما بينهما .وبالتالي ،تشجع هذه المنصة أي ً
جدير باالهتمام وفقط من أجل العمل.
سيتم إجراء معامالت أوكراتيك  Okratechمجانًا من خالل نشرها في مؤسسة تركز على
طبقة جديدة من التقنيات كخيار لبلوكتشين  Blockchainللتطبيقات الالمركزية التي تم
تطويرها باستخدام  .RELLوهذا يمثل بداية جديدة لعصر العمل الحر المجاني.
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نموذج
تحديد المعنيين بنموذج منصة أوكرا :Okra
 .1صاحب العمل (أصحاب العمل)
يمكن أن يكون شركة أو فردًا يصل لمنصة أوكرا  Okraللعثور على أفضل
موظف مناسب لمهمته  /وظيفته المطلوبة.

المسؤوليات:

يختار الموظف المناسب بنا ًء على
المهارات ،ومقياس السمعة ،ومبلغ العطاء،
واألطر الزمنية من أجل تنفيذ الوظيفة
المعينة وطريقة الدفع.

نشر المتطلبات واألطر الزمنية للمهمة
 /الوظيفة  /المشروع.

في حالة حدوث دعوة للتحكيم ،يجب
االلتزام بقرار المحكم.

المدفوعات
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 .2الموظف (الموظفون)
يمكن أن يكون شركة أو فردًا يصل إلى منصة أوكر ا Okraللعثور على
مهمة  /وظيفة تناسب خبرته والدفع المناسب عند االنتهاء من ذلك.

المسؤوليات:

يجب أن يكمل وظيفته المعينة من الناحيتين
الكمية والنوعية خالل األطر الزمنية
المحددة.

يحدد المهمة  /الوظيفة  /المشروع
المناسب الذي تم نشره بواسطة صاحب
العمل.

في حالة حدوث دعوة للتحكيم ،يجب
االلتزام بقرار المحكم.

تسليم العمل
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 .3المحكم
هو فرد ذو خبرة في مجال المهمة  /الوظيفة ذات الصلة الذي يتدخل لحل
أي مشكلة (مشكالت) تتعلق بنفس الوظيفة أو األجر.

المسؤوليات:

ينبغي أن يتحقق من صحة المهمة التي أكملها
الموظف ويتأكد من أن العمل المناسب قد تم
أم ال.

يتخذ خطوات حين تكون هناك دعوة
للتحكيم بين صاحب العمل والموظف.

ينبغي أن يوافق على المبلغ المراد
تحويله من العقد الذكي إلى محفظة
الموظف إذا كان الموظف على صواب.

ينبغي أن يوافق على المبلغ المراد
تحويله من العقد الذكي إلى محفظة
صاحب العمل إذا كان صاحب العمل
على صواب.
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قبل المرحلة الثانية

قبل المرحلة األولى

قبل البيع

 01سبتمبر 2021

 24يوليو 2021

 3يوليو 2021

 61يو ًما

 39يو ًما

 20يو ًما

مكافأة ٪3

مكافأة ٪5

مكافأة ٪10

هارد كاب

هارد كاب

سوفت كاب

 3ماليين دوالر

 2مليون دوالر

 500ألف دوالر

يجب الانتقال لصفحة
التسجيل

www.ortcoin.org

المرحلة األخيرة من  IEOتنتهي في
 30نوفمبر 2021

انضم اآلن إلى المرحلة
الثانية من IEO
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ORT

رمز العملة الرمزية

 3يوليو 2021

بداية عرض العملة الرمزية

 30نوفمبر 2021

نهاية عرض العملة الرمزية

6,000,000,000

عملات رمزية للبيع

 0.05دولار أمريكي

سعر العملة الرمزية

9,000,000,000

أقصى عرض للتداول

 30يوم

www.ortcoin.org

المرحلة  2يوم
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تخصيص العملة الرمزية
15%

بيع خاص

23%

تسويق

15%

بيع عام

25%

السيولة وصناعة السوق
)(MM

10%

الفريق

10%

الشركاء

2%

عمليات هبوط ومكافآت

تخصيص العمليات

45%
تطوير وعمليات الشركة
التسويق والمبيعات
قانوني واستشاري
اإلدارة والعمليات

28%
17%
10%
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TIMELINE

خريطة الطريق
الربع الثاني 2021

الربع األول 2021

ما قبل البيع

الربع الثاني 2020

التصميم

التمويل العام وتمويل
التأسيس

البحث

تصميم وتقنية الموقع

منصة التمويل الجماعي

إثبات أن الفكرة يمكن أن
تنجح
خطة استراتيجية

الربع األول 2020

الفكرة
توليد الفكرة

تجميع الفريق

محفظة العملة المشفرة

الربع الرابع 2021

الربع األول 2022

الربع الثالث 2021

بيع العملة الرمزية

بيع العملة الرمزية

تطبيق الهاتف المحمول

مرحلة البيع  1و 2

منصة كاملة

نموذج أولي لمنصة أوكرا Okra

التسويق

اكتمال تطبيق الهاتف المحمول
التسويق

قائمة العمالت الرمزية
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MEET THE TEAM

الفريق التنفيذي

سليمان خان
مطور ومصمم

أمير محمد
الرئيس التنفيذي والمؤسس

ياسر محمد
مدير أول

عمر خان
مطور تطبيق بلوكتشين

صدقات خان
مطور ويب

سعد خان
مطور التطبيق

نذير احمد زاهر
مطور أندرويد

عبد الحميد
مطور أندرويد

ORTCOIN
شكرا لكم
ً

