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مرحبا بكم في سايتاما ،منصة يقودها
المجتمع تعزز الرفاهية المالية العالمية
عن طريق تمكين الشباب من السيطرة
على أموالهم وبناء فرص الثروة
الخاصة بهم.

الفرصة
لقد ورث شبابنا عالم مكسور متعدد األزمات التي تحتاج إلى حل من قبل جيلهم
لكي يتخطونها.
هم يعتقدون أن السيطرة على حياتهم هي الخطوة األولى نحو التغيير .للقيام
بذلك ،يحتاجون إلى فهم كيف يعمل المال ،وهذا ال يتم تعلمه ال في البيت وال في
المدرسة 93% .من األجيال الصغيرة في العمر يقولون أنهم يرتبكون
ويشعرون باإلحباط عندما يكون العنوان "التمويل" .مع الديون التي يجب دفعها،
األهداف واألحالم المراد تحقيقها ،عليهم أن يحققوا الرفاهية المالية ويصبحوا
مرتاحين مع المال ووضعهم االقتصادي.
وهذا هو المكان الذي تتدخل فيه سايتاما حيث تقدم لهم المواد التعليمية التي
تساعدهم على فهم كيفية عمل المال وكيفية االستثمار للحصول على الثروة.
هدفنا هو تعزيز التواصل البشري من خالل المواد التعليمية التي تمأل هذه
الفجوة في سوق العمالت الرقمية المشفرة والسوق المالية وإعداد الجيل القادم
من المستثمرين.
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البداية
مع مراعاة هذه الرؤية ،تم إطالق سايتاما ( )$SAITAMAفي مايو
 .2021مجتمع من المؤمنين يملؤه الشغف جمع بين المستثمرين
األوائل وعشاق العمالت الرقمية المشفرة معا!
بالرغم من ذلك ،بسبب ظروف قاهرة ،قرر المؤسس أن يركز في
حياته الشخصية وبالتالي التخلي عن ملكية المشروع وتسليمه إلى
المجتمع.
بعد هذا الحدث ،قرر مجموعة من األفراد الملتزمين الذين وجدوا أن
هدف المشروع ثمين ومؤثر ،تولي مسؤولية مشروع سايتاما
واالستمرار في تطويره لكي يصبح منصة ستغير حياة الناس لألبد.

سايتاما – النظام البيئي
SaitaMaker

SaitaMarket

SaitaMask

منصة للرموز الغير
قابلة لالستبدال والفريدة
من نوعها  NFTتساعد
األشخاص في مجتمعنا
على انشاء وعرض
وترويج مشاريع قائمة
على النظام المالي لـ
سايتاما $SAITAMA

السوق االلكتروني
الذي يتمكن من
خالله مجتمعنا أن
يبيع ويشتري
الخدمات والبضائع
باستخدام عملة $
سايتاما والعمالت
الصديقة.

محفظة آمنة وذكية
تسمح للمجتمع أن
يقوم بتخزين
األصول الرقمية
الخاصة بهم مثل
سايتاما  $والتعلم

شراكات
اعالمية

عن التمويل
واستثمار الفرص.

منصة متعددة القنوات ترفيهية
تثقيفية تنشر محتويات تعليمية
حول كيفية الحفاظ على المال
واستثماره وادارته نحو الوصول
الى فرص الثروة المالية.

سايتاما الترفيتعليمية
مجتمع
سايتاما

صناع
المحتوى

شراكات
تعليمية

قنوات
تواصل
اجتماعي

ديناميكية عملة سايتاما
عملة سايتاما  $SAITAMAهي عملة من نوع  ERC20على
شبكة الـ  Ethereumتم اطالقها في  31مايو .2021
بعد كل عملية بيع او شراء ،يتم توزيع  %2مكافأة لكل
شخص يحتفظ بـ عملة سايتاما ويتم حرق  %2من المخزون.
يعني ذلك أنك بمجرد االستثمار واالحتفاظ ب سايتاما في
محفظتك ،تحصل انت وجميع المحتفظين بـ سايتاما على دخل
مستمر.
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مسار
المشروع
المرحلة األولى
• انطالقة سايتاما
•أكثر من  1000حامل
•  2000شخص في مجموعة الـ Telegram
• إضافة سايتاما إلى CoinGecko
• إضافة سايتاما إلى CoinMarketCap
• تدقيق العقود
المرحلة الثانية
• أكثر من  6000حامل
•  10000شخص في مجموعة الـ Telegram
• حمالت تسويقية توعوية )(Twitter, TikTok
• موقع التجار
• عمليات الدمج والتكامل
المرحلة الثالثة
•  40000حامل
• اإلدراج في منصات التداول الصغيرة
• انطالقة منصة سايتاما الترفيهية التعليمية
• شراكات جديدة
• االستعداد لـ ادراج سايتاما في منصات التداول الكبيرة
المرحلة الرابعة
• مقابالت صحفية (تلفزيون  ،راديو  ،ويب)
• البدء في انشاء رموز )NFT (SaitaMaker
• محفظة  SaitaMaskأندرويد | اي او اس  +دمج سوق
سايتاما بداخلها
المرحلة الخامسة
• التبرع للجمعيات الخيرية (التعليم)
•التبرع للهيئات الطالبية
• إدراج سايتاما في منصات تداول اكثر
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لماذا نحب هذا المشروع؟
إذا هل سايتاما مخصصة للمستثمرين الصغار فقط؟
بالطبع ال ،في الحقيقة على العكس تماما .مشروع سايتاما هو فرصة للجميع لكي
يستثمروا في مستقبل أفضل والربط بين الحضارات واألعراق عبر القارات من خالل تقنية
ال  BlockChainالمبتكرة .يمكن للوالدين االستثمار لتعليم وإعداد أطفالهم ،يمكن
للمعلمين استخدام المنصة إلضافة قيمة إلى فصولهم الدراسية .المستثمرون وعشاق
التشفير بكل أعمارهم مع التأثير الطويل المدى الستثماراتهم وأيضا الحصول على الدخل
المستدام والمستمر كله تجده في مشروع سايتاما.
إليكم سبب إيماننا بمهمتنا المتمثلة في تحويل العالم من خالل توفير الرفاهية المالية للشباب:
-

الجيل القادم سيكون لديه أعظم قدرة شرائية في التاريخ;
إنهم مبرمجون بعقلية فكرية مالية لكنهم يفتقدون الثقافة التمويلية;
فقط  %10يشعرون بالثقة في إدارة امورهم المالية و %76مهتمون فقط بتعلمها;
معظم حياتهم سيقضونها في عالم تغير إلى األبد بواسطة الـ ; DeFi
أسلوب حياتهم الرقمي أعطاهم دفعة في استخدام التكنولوجيا ،ما يعني أنهم يمكنهم تبني
العمالت الرقمية المشفرة بمعدل أسرع من األجيال السابقة;
 23%من الناس يستعملون تقنيات الدفع شخص لـ شخص مقارنة بسابق األوبئة والجيل
الجديد هو من يقود هذه الموجة;
هم بناة المجتمع والمتواصلون بالفطرة الذين يدافعون عن األفكار التي يثقون بها;
تمكين الشباب من السيطرة على حياتهم هو استثمار طويل األمد في مستقبل كوكبنا.
* المصدرVice Voices (2019), Compassion in Currency Study (2020) by VICE Media Group; Forbes :
Business (2021) Gen Z And The Future of Spend.

* المصدر:
Vice Voices (2019), Compassion in Currency Study (2020) by VICE Media
Group; Forbes Business (2021) Gen Z And The Future of Spend.
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استثمر في سايتاما وانضم الى
مجتمعنا اآلن
عملة سايتاما متوفرة على منصة  UniSwapويمكن شراؤها باستخدام عنوان العقد
الخاص بها:
0x8b3192f5eebd8579568a2ed41e6feb402f93f73f

يمكنك اتباع الخطوات التالية اذا كنت جديد على الـ  Uniswapاو يمكنك أيضا الشراء
من خالل موقعنا مباشرة ( )www.saitamatoken.comبمنتهى األمان باستخدام
محفظة ال  ETHالخاصة بك:
.1

MetaMask
قم بـ إنشاء حساب  ETHعلى منصة  MetaMaskأو .Coinbase

.2

Uniswap
قم بزيارة  Uniswapو أدخل عنوان العقد الخاص بـ Saitama

.3

ربط المحفظة
قم بربط محفظة ال  MetaMaskاو ال  Coinbaseالخاصة بك بـ .Uniswap

.4

تحويل الـ  ETHإلى محفظة الـ MetaMask
قم بشراء الـ  ETHاو قم بتحويله إلى محفظة الـ  MetaMaskاو محفظة الـ
 Coinbaseالخاصة بك.

.5

تحمل اإلنزالق Slippage Tolerance
تأكد من أن قيمة الـ  Slippage Toleranceما بين  %5و .%10

.6

المقايضة Swap
قم بتحويل عمالت ال  ETHالخاصة بك إلى عمالت  SAITAMAجديدة براقة ,قم
بحفظها في محفظتك و حافظ عليها وراقب كيف سيزداد عددها وترتفع قيمتها مع
الوقت.
اتبع الرسم البياني الخاص بنا على  Dextoolsوتأكد من شراء رمز
 $SAITAMAالصحيح.
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اإللهام الذي وراء هذا المشروع
عالمتنا التجارية واسمنا المميز مستوحيان من اسطورة "كلب شبح" غامض يقال
انه يجوب الجبال في منطقة سايتاما في اليابان.
تم توثيق مشاهدات عدة على مر التاريخ و ضريح ميتسومين في تشيتشيبو
للوحش الشبيه بالذئب كـ وصي ضد الحظ السيء.
شوهدت هذه الشخصية و هي ترتدي فراء الحيوانات مما يجعله مرتبط روحيا بالـ
شبح ،كما وقد تم تصوير أنيمي شهير من انتاج ستوديو غيبلي مستوحى من هذه
األسطورة.
ومثلما في األسطورة ،نريد أن تنمو عالمة  SAITAMAالتجارية وتثبت نفسها كـ
وصي على حسن الحظ.

إنضم إلى مجتمعنا
•  Telegramأخبار المشروع
•  Telegramالمجموعة األساسية
•  Telegramاللغة العربية
• Instagram
• Twitter
• Discord
• Facebook
• GitHub

شكرا لك
فريق عمل سايتاما
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تنازل
استثمارا تخمينيًا وينطوي على درجات عالية من المخاطرة .يجب أن يتمتع المستثمرون بالقدرة المالية والخبرة
مثل أي عملة مشفرة ،تعد عملة SAITAMA
ً
واالستعداد لتحمل مخاطر االستثمار .األداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية .األداء السابق ال ضمان فيه للعوائد المستقبلية وليس هناك ما
ضا أن هدف  SAITAMAاالستثماري سوف يتحقق .يُنصح
يضمن انعكاس سعر السوق للعملة المعدنية بكامل صافي قيمة األصول األساسية .ليس هناك ما يضمن أي ً
المستثمرون المحتملون بطلب المشورة المالية من الخبراء قبل القيام بأي من قرار االستثمار ويجب أن تدرك أنهم قد ال يستردون المبلغ المستثمر بالكامل.
ال نصيحة :ال يشكل هذا المستند التقني أي نصيحة استثمارية أو مشورة مالية أو تداول نصيحة أو توصية من  SAITAMAأو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو
مديريها المعنيين ،المديرين أو الوكالء أو المستشارين أو االستشاريين بشأن مزايا شراء الرموز وال ينبغي االعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو قرار شراء آخر .ال
شيء على منصات
 ،twitter ،telegram ،discord ،redditهذا المستند التعريفي التمهيدي أو موقع الويب هذا هو أو يجب االعتماد عليه باعتباره وعدًا أو التمثيل في المستقبل.
استثمارا معي ًنا النتيجة أو
 SAITAMAأو أي طرف من الشركاء ال يقدم أي تمثيل فيما يتعلق باحتمالية أو احتمال أن يحقق أي تخصيص حساب فعلي أو مقترح
ً
الهدف .يرجى إدراك أن العمالت المشفرة لها القيمة التي يرتبط بها األفراد هو  -هي .كن حكي ًما في استثمار األموال في أي عملة رقمية .تتقلب األسعار ويمكن أن
تفقد الرموز المميزة بسهولة بسبب الحوادث الرقمية واألشكال التقنية األخرى للسرقة على الرغم من أن األمان هو فوق كل شيء قد تحدث حوادث ذات أولوية
قصوى  . SAITAMAأو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها المعنيين  ،المديرين والوكالء والمستشارين واالستشاريين غير مسؤولين عن أي خيارات يتخذها
المستخدمون
 SAITAMAليست شركة أو نشا ً
طا تجاريًا .هذا هو رمز مجتمع مفتوح المصدر.
لم يتم تقديم أي إقرارات أو ضمانات لمتلقي هذا المستند التقني أو مستشاريها فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات أو البيانات أو اآلراء أو األمور (صري ًحا أو ضمنيًا)
ناشئًا عن هذا المستند التقني أو مضم ًنا فيه أو مشتقًا منه أو أي حذف منه هذه الوثيقة أو أي معلومات أو آراء مكتوبة أو شفوية أخرى تقدم اآلن أو في المستقبل إلى ي
طرف مهتم أو مستشاريهم.

