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 (MONOZUKURI) التحديات التي يواجهها األفراد في التصنيع.  1

ولكن العديد من  ينتج/يبدع/يخلق/من يصنع في سيناريو السوق اليوم ، ليس فقط الشركات

 منتجات أصليةتطبيقات الجوال ، خدمات الويب ، المواقع ،  ونيصنع األفراد أيضا

الكثير من حصل على تال  يصنعها الفرد المنتج أو الخدمة التي إال أنإلخ. اتوالرسوم

ت التي تقدمها لمنتجات أو الخدماكما هو الشأن بالنسبة لفي السوق األهمية عتراف واال

أيضا ، هناك العديد من  .تجاريالدعم الذلك هو ضعف  أسبابأهم  حدأالشركات الكبرى. و

الدعم قلة بسبب  اإلنتاج واإلبداعإلى التخلي عن  واضطرين الذين االمصنعة عن األفراد مثلاأل

من أجل   التمويل الحصول علىبسبب عدم القدرة على  وأ يستخدمون منتجاتهمعدد من قلة ، و

 .طالق المشروعنإ

القدرة على الذين ليس لديهم  دافراأل ينالمصنعبترتبط المشاكل المذكورة أعاله بشكل مباشر 

 األساسية نشطةهي األالمبيعات والتسويق القيام بأثناء التصنيع.  نفس الوقتالبيع والتسويق في 

يتم في بعض األحيان إال أنه ومن أي عمل ،  امهم اجانبتشكل م وفي العال أي منتجلنشر 

أن  نفترض قد ال نكون مخطئين حينبسبب نقص األموال. أيضا ،  التقليل من شأنها أو اتجاهله

العالقات العامة توظيف  نعمعلومات المعرفة أو ما يكفي من الغالبية األفراد ليس لديهم 

 الشركات الكبرى. بخالفوإدارة الموارد البشرية المناسبة 

مثل أشرطة الفيديو  منتجه تبادليصنع ويأن  ينالمصنّع األفراد، يمكن لبعض  من ناحية أخرى

مساعدة بعض المنصات الشهيرة كمحترف وذلك بفضل وتطبيقات المحمول ،  اتوالرسوم

يوتيوب ، ساوند كالود. منصات التمويل  و Niko-Niko videoو  Pixivعلى اإلنترنت مثل 

أصبحت شائعة في الوقت الحاضر  أيضا Kickstarterمثل  Crowdfunding الجماعي

، تظل الحقيقة ن االعتبارمع أخذ هذا بعيحتى لكن للحصول على الدعم المالي أو الترويجي. 

 تناقص تدريجي يوما بعد يوم.في األفراد  أن عتبة التصنيع من قبل

 المات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركاتها المعنية.ع* الخدمات المذكورة أعاله هي 



2018 ©合同会社むすびて(MUSUBITE LLC) All rights reserved.  

 

 

أن عدًدا قليالً فقط  على الرغم من أن بعض هذه المنصات تحظى بشعبية كبيرة ، إال أن الواقع

يكتسبون شعبية أكثر من  وفي النهاية كبيرةمنشئي المحتوى البارزين يحصلون على مبالغ  من

شيء جديد.  خلقلمبتدئين ا على ، فإنه ال يزال من الصعب أخذا بوجهة نظر تصنيعيةغيرهم. 

ال تحظى بالتقدير  إذا ما بذل جهوًدا للخلق واإلبداعسيفقد دوافعه  الشخصنه من الواضح أن وإ

 شيء ال يالحظه أحد.على  ي إنفاق الوقت والمالوإذا استمر ف

أو تطوير مهاراتهم  وبالمثل ، ال يزال من الصعب على المبدعين األفراد مواصلة التصنيع

 اإلبداعية أثناء محاولة كسب رزقهم األساسي.

التصنيع" ب  عالوة على ذلك ، فإن الواقع هو أن العديد من المبدعين يتخلون عن "كسب الرزق

في كثير  ه الكثيرونالتعبير عن أنفسهم بسبب ما يعتقد فإنهم يتخلون عن، بمعنى آخر ، ككل 

 غير مستقر". المبدعالفرد "دخل من أن من األحيان 
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 KANADECOINالحلول التي تقدمها .  2 

 "تعاقد ذكي"تقنية  لحل مختلف المشاكل المذكورة أعاله من خالل خلق KanadeCoinتقدم ت

(smart contract)  إيثيريومسلسلة كتلة "تعتمد على" Ethereum Block chain ) ( 

 KanadeCoinسيسهم  أخرى، ةمساعدة في التصنيع. بعباراللدعم ولمجتمع  تشكيلأيضا بو

يمكن ما تحلم به "وفي الوقت نفسه خلق بيئة حيث  إنشاء مجتمع قائم على شعار "بناءفي 

 اإليرادات.ر استقرامع البدء في التصنيع بتركيز تام  الفردلمنشئ المحتوى 

العمالت يسهل دمج  SDK ألفراد مجتمعه سيقدم KanadeCoinفإن كجزء من المشروع ، و

التي  أو خدمة الويب الذي ينشئ التطبيقفي  لمن يشاء د الذكيةوووظائف العق KNDC الرمزية

 . في ملكيته

 :ربط بين ي KanadeCoinباإلضافة إلى ذلك ، 

  مالكي العملة الرمزية« token » العالم ،  في جميع أنحاء 

 ذين يصنعونالمبدعين ال ، 

  ، الشركات والمنظمات التي تدعمها 

 حترفةوالشركات المصنعة الم . 

في  .ما ينتجه اآلخرر يدعم وتطوتولى كل منها التي ستوبين المجتمعات  الربطشكل حلقة سن

 .نفس الوقت تكون اإلستفادة معممة على كل من يشارك في العملية
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 Monozukuriمجتمع لدعم . 2-1

 يونيو 11 )اعتباًرا من عملة رمزيةحامل  40000اك ما يقرب من ، هن KanadeCoinفي 

هو بناء  KanadeCoin إحدى مهام أساسا في المنطقة اآلسيوية وحولها. متمركزين ( 2018

 .عملة الرمزيةمحوره األساسي حاملو العلى اإلنترنت  أشخاصوتكوين مجتمع 

جدد من خالل مشاركة االبداعات. سيخلق  هذا المجتمع سيوفر فرصة الستقطاب معجبين

المجتمع أيضا بيئة لتقديم الدعم في مراحل الخلق واالنتاج المختلفة، مثل جذب التفاعل/ردود 

ومثل نظام الدفع/االكراميات بالنسبة للمنتجين، أو كمثال النصائح األفعال مع المنتجات، 

 مع شركاء العمل. واآلراء حول المنتج أو حتى نظاما لمقاربة المنتجين

تشكل  Telegramو  Discord< على  KanadeCoinوعلى وجه التحديد، فإن > مجتمعات 

يمكنهم  « token holders »العملة الرمزية وسطا حيث المستخدمون المصنفون حاملي 

كذلك فإن الميزة " مجتمع داعم للمونوزوكوري " يتم حاليا تضمينها في التواصل في ما بينهم. 

 .Discordمجتمعنا على 

 التي تشجع على ، باإلضافة إلى القنوات Discord علىالرسمي   KanadeCoinفي مجتمع 

ت خدمين ، قمنا أيضا بتطوير قنواوالمست صنعينالم صل بينواوالت اة يومييتقارير اإلدارال نشر

ى الموسيقعين مثل المهندسين والحرفيين ومنتجي الفيديو ومنتجي صنالم دافرألتمكن ا

مع  لحظية تفاعالتالحصول على تحميل ومشاركة إبداعاتهم ومن  ،الرسامين ، وما إلى ذلكو

 .بداعاتتلك اإلب هتمينالمستخدمين الم

والذي  "ويجمكافآت التر"نظام  بتصميم، قمنا   Discordعلى باإلضافة إلى ذلك ، في مجتمعنا

يقوم بمكافأة المستخدمين الذين يروجون لألنشطة اإلبداعية للمبدعين األفراد والمبدعين الذين 

 .tokens KNDC العمالت الرمزية باستخدام وإبداعاتهمطلقون خدماتهم ي
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عين صنملدفع المن  tokens KNDCن الذين يتلقون صنعوذلك ، سيتمكن المستخدمون والمب

 للـالدعم المالي المتبادل  إيجادآخرين في مجتمعنا ، وهذا سيبني نظاًما بيئيًا يمكن من خالله 

Monozukuri .بين المستخدمين 

،  Monozukuriوتعزيز دعم  Discordمجتمع  قويةتى لراء يهدف إإجكوعالوة على ذلك ، 

في دعم المبدعين  ساهممع الشركات التي تفي شراكة  KanadeCoinفريق إدارة  دخلسي

 على المشاركة في المجتمع. الفريق هذه الشركات عشجسيلتقديم خدماتهم الخاصة و

ن م ومباشر المشورة بشكل مستقلالحصول على  ذلك ، سيتمكن منشئو المحتوى الفرديون منب

أو  tokens KNDCباستخدام على الطلبيات بسهولة ول حصوالشركات الشريكة ويمكنهم ال

 fiatعملة 

 

في بداعية ، إال أنهم اإل همأعمالأن ينتجوا على الرغم من أن أغلبية المبدعين األفراد يمكنهم 

مما يؤدي بهم إلى ،  ايومي نفسهمبأبأنشطة مبيعات وتسويق القيام الغالب ال يتمكنون من 

الذي  االهتمامعلى تحصل أو خدمتهم لم  إبداعهممفادها أن  والتي شائعةالفكرة بالاالعتقاد 

هذه المشكلة من خالل إنشاء دائرة من الموارد  على حل KanadeCoin يعمل. تستحقه

 لالتواص بناء جسربهدف البشرية المتنوعة ، مثل فريق مبيعات ، وكالة إعالنات ، وكتاب ، 

 كال الجانبين تجاريا. بين

بالنسبة إلى المبدعين الفرديين الذين يكسبون عيشهم بشكل مستقل فباإلضافة إلى ذلك ، 

وأولئك الذين يشاركون في أنشطة إبداعية كشركة ، فإن  freelancersكعاملين مستقلين 

 يصاحبها عدد مثل الضرائب والشؤون القانونية واألعمال الكتابية ال "المكتب الخلفي"قضايا 

بشكل إيجابي إلى حل هذه المشكالت  KanadeCoinمن القضايا. ويدعو مجتمع  بل كثير قليل

 األخرى المتعلقة بالتصنيع. وكذا المعوقات التي قد تكون مدمرة 



2018 ©合同会社むすびて(MUSUBITE LLC) All rights reserved.  

 

 Smart contractالعقد الذكي  2-2

KanadeCoin  هوtoken ERC20 ر بتم إنشاؤه ع block chain Ethereum .مكن وإذ ي

يعتمد  ،bloc chainباستخدام  عالية السرعة وآمنة للغاية  التحويالتالتسويات ورء إجراء للم

KanadeCoin  وظائف Smart Contract التي توفر إمكانات تطوير جديدة التالية و

للمستخدمين الذين يقدمون خدمات ، مثل مطوري تطبيقات الهواتف الذكية ومشغلي مواقع 

 : الويب

 باستعمال العقود  إلى التطبيقات: يمكن إضافة وظيفة التصويت اآلمن  وظيفة التصويت

 . يمكن االستفادة منها في البحوث، اتخاذ القرارات، واألحداث إلخ ...الذكية

 نص معين على البلوك شين: هذه الوظيفة تمكنك من حفظ  حفظ المعطيات block 

chain .عندها  )المعلومات( تصير بذلك معلومات عامة ويمكن ةالمعطيات المحفوظ

 لكل أحد استعمالها.

 مع هذه الوظيفة ، يمكن للمرء توليد واسترجاع القيم العشوائية. :  الصندوق العشوائي

 Omikujiوظيفة الصندوق العشوائي تجعل من السهل تطوير أنظمة مشابهة 

(Fortune telling) and Gachapon (a.k.a Blind box sets) 

 )يمكن للمرء إرسال  مع وظيفة المطر ،:  التوزيع )المطرtokens KNDC  إلى

 عناوين متعددة في وقت واحد. يمكن أن يكون ذلك مفيًدا عند توزيع مكافآت األحداث

« events » على مجموعة كبيرة من المستخدمين 
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2-3 KanadeCoin SDK 

 .بسهولة في خدماتهم الخاصة KanadeCoinدمج   تطبيقاتاليمكن لمطوري خدمات الويب و

ظيفة التسوية إلى جانب وظائف العقد الذكي المذكورة أعاله. سيساعد ويمكنهم االستفادة من و

الخدمات والتطبيقات ، وسيؤدي بدوره إلى تحقيق منفعة المستفيد من هذا على زيادة راحة 

 .KanadeCoinمتبادلة للمستخدمين في مجتمع 
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 خارطة الطريق  .3

 KanadeCoinإطالق  2018.04.07

 AirDrop#1تشغيل تطبيق بدأ  2018.04.07

 Discordإنشاء  2018.04بدايات 

 LOGOإنطالق النتافس على اللوغو  2018.04أواسط 

 بليون( 4)حوالي  AirDrop#1توزيع  ~2018.04.29

 KanadeCoin SDKالبدأ في تطوير  2018.05أواسط 

 اعتماد اللوغو الرسمي عبر التصويت 2018.05أواسط 

 AirDrop#2تشغيل تطبيق بدأ  2018.05.13

 بليون( 1.5)حوالي  AirDrop#2البدأ في توزيع  ~2018.05.31

 ا إلى محفظة الجوائزالتوكن التي لم يتم توزيعها تم نقله

2018.06.12 Incorporation ：合同会社むすびて(MUSUBITE LLC) 

 دخول قائمة التبادل 2018.07.02

 KanadeCoin SDKمن )بيتا(  β إطالق النسخة ~2018.09

 بيق الهاتف الذكي أو خدمات الويبعتمد في تطي ~2018.09

 (2) دخول قائمة التبادل 10~2018.09

 KanadeCoin SDK إطالق ~2019.02

2019.2Q~  تطوير تطبيق يستخدمKanadeCoin 

2019.2Q~ يعتمد في عدة تطبيقات للهاتف الذكي أوتطبيقات الويب 
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 ملف الشركة  

 

 MUSUBITE LLC ( 合同会社むすびて ) اإلسم 

-6F, Ichigo Higashi-Ikebukuro Bldg. 1-34-5 Higashi العنوان

Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 

 CEO 鈴木 教平(Kyohei Suzuki) ممثل الشركة

 2018يونيو  12 تاريخ اإلنشاء

 ين ياباني 3.000.000 رأسمال الشركة

، وتشكيل وتشغيل  KanadeCoinالمشفرة العملة ية ملكإدارة  االشتغال مجال

المجتمعات التي تدعم الحرف اليدوية ، ودعم / استشارات 

 .Monozukuri بـ األعمال المتعلقة
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  ةة                                     توزع العملة الرمزي .5

 

 فريق التطوير Development Team (1)% 

 تستخدم هذه الحصة كمكافأة لفريق التطوير

  المال المؤمنLock-up Funds (9)% 

سنوات من تاريخ إصدار  3إن تأمين األموال مضمون بموجب العقد الذكي لمدة 

 لة ويقلل من إمكانية البيع من قبل اإلدارة.العم

 في نهاية المطاف سوف تستخدم هذه األموال كمكافأة لفريق التطوير.

 برنامج المكافآت Bounty Program (25)% 

كمكافأة للمساهمين في المشروع باستثناء فريق التطوير.  هذا الجزء يتم استخدام

 سيتم استخدام هذا المبلغ تدريجيا على المدى الطويل.

 التوزيع وقت التداول Distribution at the time of Listing (10)% 

 التي ندرج فيها أوالً. منصة التداولي سيتم توزيع هذا المبلغ ف

 AirDrop (55)% 

لبناء "مجتمع  Airdropعبر  KanadeCoin العمالت الرمزيةيتم توزيع معظم 

وأولئك الذين  KanadeCoin". أولئك الذين يدركون قيمة Monozukuriلدعم 

 نفسها.من قيمة وتوزيع العملة  ونزيدييشاركون في المجتمع ، 

التي لم يتم توزيعها إلى محفظة المكافآت  tokensية زالرمالعمالت سيتم نقل 

 .KanadeCoin لــواستخدامها في النمو المستقبلي 

  

Token Allocation

فريق التطوير المال المؤمن برنامج المكافآت التوزيع وقت التداول AirDrop
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 TOKEN SPECIFICATIONSمواصفات العملة الرمزية . 6

 

 KanadeCoin اإلسم

 KNDC الرمز

أساس العملة 

 الرمزية

ERC20 Token based on Ethereum Block chain 

 8 الكسور العشرية

 باليين عملة رمزية 10 مجموع المتوفر

 2018أبريل  7 تاريخ البداية

 0x8E5610ab5E39d26828167640EA29823fe1dD5843 عنوان االتصال

 https://github.com/KanadeCoin/kanadecoin الكود المصدر

 

  

https://github.com/KanadeCoin/kanadecoin
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 .2018يوليو  2تستند محتويات هذا المستند التقني إلى حقائق وأرقام متاحة لنا اعتباًرا من 
لمحتويات مع استمرار عملية التطوير ، تخضع التفاصيل المذكورة هنا للتغيير في المستقبل. أيضا ، ال شيء من ا

 رتجال.االوالميزات المذكورة أعاله مضمونة وخاضعة للتغيير أو 
شراء أو بيع باإلضافة إلى ذلك ، فإن ورقة المعلومات هذه هي ألغراض المعلومات فقط ، وليس لطلب أو اقتراح 

 عمالت افتراضية أو أوراق مالية أو أصول أخرى.
أي مسؤولية عن أي سلوك يقوم به المستخدم بناًء على  KanadeCoinال تتحمل الشركة المشتركة وفريق إدارة 

 محتويات ورقة العمل هذه.


