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أنشأتها ، ERC-20 اللوتسرمز هو الرمز
معهد بولن عىل شبكة إثريوم

.Ethereum معهد بولن يرتكز عىل
االبتكار

.في القطاع المالية
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1. المقدمة
 

المعلومات

المتداولة عبر اإلنترنت حول بلوك تشين و إمكاناتها ليست دائما موثوقة و شفافة و
التي يمكن أن تكون مربكة
للمستثمرين. و مع ذلك،

فإنه ال يمكن إنكاره، بالنظر إىل معدالت الربحية،
إنه مجال في

الصدارة التكنولوجيا قادرة

عىل توليد إيرادات كبيرة.

في عام
2018 ، مجموع الموارد المالية لسوق األسهم العالمية إىل    162 تريليونًا رغم أنها ال

تزال صناعة ناشئة. بسبب عدم
وجود تنظيم، يقف العديد من المستثمرين المؤسسين اآلن خارج هذا السوق.

تم اتخاذ
العديد من الخطوات إللهام الثقة في  هذا السوق و حماية المستثمرين،

ولكن هناك ال يزال
العديد من المناطق ضبابية في  سوق البلوك تشين.

بولن يقدم
إطاًرا موثوًقا و آمًنا يوفر استثمارات مالية في األسواق الخالية من المخاطر و يتيح

لهم أدواة مالية.
في هذه المقالة، نقدم لوتس واستخدامه األدوات مع المالية لبولن.

 
2. رمز اللوتس

يعتبر رمز
اللوتس من تأليف البلوك تشين لمعهد بولن، يوفر الوصول المباشر إىل األسواق

الدولية

المربحة دون العبور من خالل البنك و دون أوراق غير ضرورية. يمكن  استخدام رمز
اللوتس

في المنتجات المالية الالمركزية من قبل المستثمرين الذين
يرغبون إجراء استثمارات موثوقة و خالية من المخاطر مع القضاء عىل تعقيد النظام

المالي

لحماية ممتلكاتهم و اتخاذ قرار الصحيح في
السوق الناشئة.
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2.1    الدخول المباشر إىل السوق : رمز اللوتس
 

سوق البلوك تشين يصل إىل مستوى النضج والكثير من المشاريع سوف
ترى النور في السنوات القادمة. إذا نظرنا إىل أداء السنوات األخيرة،

سنعثر عىل مخاطر عديدة وأرباح عالية في عدد كبير من التكنولوجيات. 
إمكانية فقدان قيمة رأس المال

المستثمر ال يزال كبيرا جدا بسبب السوق غير المستقرة والمتقلبة التي
تميل إىل

الخوف المستثمرين من القطاع الخاص، والمبتدئين في السوق البلوك

تشين.
يهدف معهد بولن إىل حماية قيمة األموال المستثمرة

مع رمز اللوتس. هناك العديد من الفرص عندما يكون
السوق في ارتفاع، ولكن عندما يتدهور الوضع، يميل المستثمرون إىل

البيع عىل أمل
حماية قيمة استثماراتهم. عندما

يكون السوق في انخفاض، يشترك معهد بولن في عمليات إعادة الشراء
اليومية مع البنوك المركزية

والبنوك األخرى الموجودة في المناطق ذات الربح العالي ، والتي تحقق
أرباًحا عالية

وتسمح بإعادة الشراء السريع مع رمز اللوتس.
االستثمار محمي ضد مخاطر الصرف عند

إجراء المعامالت المالية.
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3. 1.     
إعادة شراء االتفاق

يحصل المستثمر عىل رمز لوتس.1

2. 1.     
الوصول المباشر إىل السوق

بأرباح

عالية

شراء رمز لوتس مع.      .4.1
الدخل من إعادة شراء

االتفاق
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2.2 باريونكل
 

باريونكل هي أداة دخل ثابت يمكن الوصول
إليها بسهولة.

يتم تداول باريونكل فقط بين حامل لوتس و معهد بولن.
 

عملية الحساب :
 
 
 
 
 
 

F = القيمة االسمية ،
iF = معدل العائد التعاقدي ،

C = F * iF = دفع القسيمة (الدفع الدوري) ،
N = عدد المدفوعات ،

i = معدل عائد السوق ، أو العائد المطلوب ، أو العائد عند االستحقاق
M = القيمة عند االستحقاق ، وعادة ما تساوي القيمة االسمية ، و P = سعر السوق الباريونكل.

 
تنفيذ الباريونكل

 
قبل إصدار باريونكل ، تشتري بولن اللوتس من السوق. ثم تحرر المعلومات
المتعلقة بالباريونكل مثل اإلرجاع الِنسْب ، مثل معدل العائد ، تاريخ جمع طلب ،

تاريخ البدء و االنتهاء. يجب عىل مستثمري لوتس الراغبين
في المشاركة االتصال بمعهد بولن. بمجرد الوصول إىل الموعد

النهائي ، يتلقى المستثمرون كمية رمز لوتس المتفق عليها مع معهد بولن.
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يحصل المستثمر عىل رمز لوتس       .1

يشارك في مسألة       .2
الباريونكل مع رمز لوتس

الحصول عىل عودة      .3

اإليرادات الثابتة لوتس عند تاريخ

انتهاء الصالحية
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2.3 طلب اللوتس
 

سيكون الطلب عىل لوتس مدفوًعا بثالثة عوامل رئيسية:
 

(i)   إرسال واستقبال لوتس
 

  بسهولة وأمان وشفافية بين محافظ االثريوم يمكن تبادل رمز اللوتس
.(Ethereum)

 
(ii)  االستثمار مع لوتس

 
يهدف معهد بولن إىل إضافة المزيد من

القيمة للمستثمرين من خالل بناء منتجات سهلة االستخدام لجعل االستثمار
والتمويل

أسهل ما يمكن.
 

(iii) تداول اللوتس 
 

رمز لوتس مفتوح للتداول في البورصات الالمركزية بمجرد انتهاء العرض.
 

(iv) استخدام أدوات بولن الالمركزية المالية
 

يمكن للمستثمرين استخدام رمز لوتس الخاصة بهم عىل األدوات المالية
الالمركزية الصادرة عن معهد بولن.

 
(v) استراتيجية إعادة الشراء البولن

 
ينفذ معهد بولن بشكل منتظم برنامج إعادة الشراء مع اإليرادات من اتفاقات

إعادة الشراء. 
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3. بيع وتوزيع رمز اللوتس
 

وقت البيع: 21 يوليو 2019 - 15 نوفمبر 2019

(Ethereum) غطاء صلب: 20.000 االثريوم
غطاء لينة: 3.000 االثريوم 

سعر البيع: 5.000 لوتس يساوي 1 االثريوم أو
سيتم استرداد األموال التي تم جمعها إذا لم يصل الغطاء المرن إىل هدفه.

يتم قفل الرموز في المحافظ حتى نهاية البيع.

 

تطوير

30%

تسويق

25%

عمليات

20%

القانونية والتراخيص
20%

الفريق

5%
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4. خريطة الطريق
 

يهدف معهد بولن إىل تطوير تطبيقات المركزية سهلة االستخدام وسهلة الفهم

للمستثمرين لتسهيل استثماراتهم.
 

4.1 أداة تحليل مريحة
 

هناك الكثير من المؤشرات المختلفة التي تعطينا معلومات ولكن من الصعب فهم
وتحليل بالنسبة للكثيرين. هدف آخر لبولن هو إنشاء أداة تحليل للمستثمرين مع

تصورات

وشروحات بسيطة.

 
4.2 أداة إدارة المخاطر في الوقت الحقيقي

 
تهدف أداة إدارة المخاطر في الوقت الفعلي إىل تقليل المخاطر فقدان القيمة.

ينوي

معهد بولن التعامل مع األحداث
معقدة من خالل تحليل كل من المعلومات اللفظية و لتزويد المستخدمين بنتائج

واقعية.
 

(FinTech) 4.3 منصة تطوير فين تاك
 

بيئة يمكن تطويرها لالستخدام السريع زيادة البيانات والتقنيات في السوق
المالية.
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6. معهد بولن
 

بولن هي مؤسسة تهدف إىل تحسين التكنولوجيا المالية ، تقليل مخاطر االستثمار
للمستثمرين بلوكشين (blockchain) ، وتطوير التكنولوجيا المالية وتوفير القيمة

لمستثمريها من خالل
نقل األموال المتداولة في األسواق الدولية إىل Lotus باستخدام أدوات مالية خالية

من

المخاطر التي هي مربحة للغاية في األسواق الدولية.
 عند القيام بذلك ، فإنه يوفر

منتجات سهلة االستخدام ومرنة للمستثمرين إللغاء تعقيد النظام المالي. نتيجة

لذلك ،
يوفر معهد بولن

المعلومات الصحيحة عن طريق حماية المستثمرين من

المضاربات والتالعب بالسوق في حين أن عدم اليقين المالي الناشئ عن نقص

المعلومات

في السوق واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تطوير األدوات والمنتجات المالية
لحماية

قيمة االستثمارات التي يتم إجراؤها في هذا السوق عالية المخاطر.
 
 
 
 
 

Ali obba :ترجمة العربية


