
.(IOT)األشياءإنترنتمنجديدعهدعلىتهيمنموحدةعالميةمحفظةعنوان

...بياناتكمقابلالدفعوقتحان

 ي
يمع(PKI)العامللمفتاحالتحتيةالبنيةيستخدمالراهنالوقتف  يتكنولوجيامعأوblockchainبلوكشي   DLTالموزعالدفت   يالعملتسمحلناآلليةهذه.

البين 
عديدةمشاكلهناك.(cross-certification)المتبادلالتصديقأيضاتسمحولن,المتبادلالتأسيس,المتبادلالبياناتمخزن,المتبادلالتنسيق,المطلوب

يتعيق يشبكةبالمخترص;بلوكشي   ي.٪100بنسبةالالمركزيةأوالحقيقيةp2pشبكةه يبلوكشي   يتطبيقان;التعدينتهمهاالاالقتصاديةنظممنكثت  بلوكشي  
نيتشبكةسالمةبمرهونةالحالية .[4]فيهاالثغراتوجودوقلةاألنت  Cryptojackingونيةالعمالتقرصنةاو التهديداتوالنشوءحديثةه ياأللكت 
ية  يالسيتر
يجميعإزالةبأننتفقنحن.[5]الثغراتهذهوجودنتيجةاألزديادحالةف   يالتشغيلأمامالطريقستمهد(المركزية)للخوادمالتحتيةالبن 

،البين 
.واحدةدفعةالمنصاتجميعتتدرجسوف,وبالتال ي

طور,آمن ,شاهد

WHITEPAPE
R

الرموزبيع

  ,الشائعةاألسئلة ,التكنولوجيا  ,التقديم  ,الرئيسيةالصفحة
المشاركة
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https://t.me/joinchat/Kmq6XBH4pa11Q7HY-b0ubA
https://twitter.com/Lokchain1
https://www.facebook.com/lokchain.lokchain.3
http://www.linkedin.com/in/josiah-j-umezurike-1a931715
https://www.reddit.com/user/Lokchain
https://www.instagram.com/lokchain/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5074790.msg48178672#msg48178672
http://www.youtube.com/watch?v=pYdH8AyoTeA
https://www.quora.com/profile/Josiah-J-Umezurike


LOKCHAIN PLATFORMالمنصةلمقدمةتوضيحيفيديو

ةوالخدماتالمنتجات ز :الممي 
LokChainمنصة1.
LockChainأصولـــ LokCoin LCNكوينلوكعملة2.
LokChainمحفظةتطبيق3.
  LokChainتبادل4.
LockChainالتحتيةالبنيةتطوير5.
.6IOT ي  

Chain-السلسلةف 
.7LokChain SDK/Framework

LokChain = Industrie 4.0
LockChain زنهو المتبادلالعملوقابليةللتوسعبنيتبت 2048بالمشفرالوحيدبلوكشي 

The Only 2048 Bits Encryption Blockchain built for Scaling and Interoperability
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https://youtu.be/pYdH8AyoTeA


LOCKCHAIN المميزةالتكنولوجيا

 SKI-العامللمفتاحالتحتيةالبنية❏
-(DDNA)
-(DNA)
آمنة❏
ثابتة❏
شفافة❏
مستقل❏
موزع❏
المركزي❏

All right reserved © LKD 2018
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 DDNAتشكيل

الصفات-

الشخصيةالملفات-

البياناتنواةمخزن-

(DNA) 

DIGITAL DATA NUCLEIC AUTHORITY (DDNA)

What You Are (WAY) أنتماذا
What You Have(WYH) تملكماذا
What You Know (WYK) تعرفماذا

All right reserved © LKD 2018Lokchain.io

WYA WYH WYK
electronic Finger Print (eFRI ) Registered:Company email/email Password

Other Biometrics SS MPIN

DOB

Location:addr/company addr

FULLNAME /COMPANY NAME

FEIN

Passport number (PP#)

IMEI/MAC/UID

Cell Phone/mobile number in use

Username

Soft/Hard Token

Driver license (DL)



LokCoin :الرمزإسم
(LCN):العملةرمز
 Reg CF STO:الملكيةحقوق

السوقسقف أمريكيدوالر 899,999,999 :

المتاحالعرض : 8,999,999 LCN
العرضإجمالي : 8,999,999,999 LCN

البدائيالعرض : 899,999 LCN
األدنىالحد دوالر 20,000 :

8,999,999LCN: األقصىالحد

6:القسمة
متغيرالعرض صحيح :

للتحويلقابل صحيح :

Tokenللرمزوتقسيماتأستخدامات

WHITEPAPE LCN ي أشير
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ي ,(Coinomics )لعملتنااألقتصاديةالجدوىبتقيمأيضاقمناوقد .أدناه (TGE)و STOلالعامةالجولةموعدعنأعلنا يوبالتال  يمساحةتوفت  يللنموأكتر  
ف 

يثابتةستكونالرمزسعر  .والممولي  يالمؤيدينمنمجتمعنا  
قصوىحدودهناكوليس،ايضايمقبولة BCHأو BTCأو ETHأو XEM،ذلكومع، LCNف 

.للمساهمة

Public Roundالعامةالجولة/Presaleالمبكرالبيعتفاصيل

LokChain ICO لالمبكرالبيع
ي 20 :البدءتاريــــخ غرنيتشبتوقيتصباحا 05:00 :الوقت 2018.ديسمتر

االنتهاءتاريــــخ اير 13 : 2019فتر
 LokCoin(LCN):العملةرمز

ي العرضإجمال  : 8,999,999
ICOالعامةالجوالتيبعد 1LCN=TBA :السعر

يالحد للمساهمةاألدن  دوالر 500 :
خصم %20 +دوالر 5000 :مكافأة

خصم %2.5 ,دوالر 1000
خصم %5,دوالر 2000
خصم %10,دوالر 3000
خصم  %15دوالر 4000

العامة LokChain ICOجولة
البدءتاري    خ اير 14 : غرنيتشبتوقيتصباحا 05:00 :الوقت 2019 .فير

االنتهاءتاري    خ 2019مايو 12 :
 LokCoin(LCN):العملةرمز

ن العرضإجمال  :  8,999,999
ICOالعامةالجوالتيبعد 1LCN = TBA :السعر

% نيبدأالذياألسبوع  
ز
ف اير 13 15 :2019فير

% نيبدأالذياألسبوع  
ز
ف  12.5 :2019مارس 12
% نيبدأالذياألسبوع  

ز
ف  10 :2019أبريل 12

ن نينته   
ز
ف .2019مايو 14

وعاإلجماليةالتكلفة للمشر ( التحتيةالبنيةتطوير دوالرمليون 650 :(
نالحد

ز
   700XEM, 0.45ETH, 0.01235BTC,2617BCH  :للمساهمةاألدن

WHITEPAPE
R

الرمزبيع
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LOKCHAIN طريقخريطة
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ندوالرمليون 1,503,802.1إلالذكيةللهواتفالعالميةالسوققيمةتصلسوف [1] 2026عامبحلولأمريك 

نتالعالميةالسوققيمةستصل ندوالرتريليون 8.9إلاألشياءإلنير  
ز
[2] %19.92بنسبة (CAGR)مركبسنوينمومعدلتحقيقمع، 2020عامف

ن blockchainسوقحجمينموأنالمتوقعمن ندوالرمليار 1.2منالعالم  نأمريك   
ز
سنوينموبمعدل،2023عامبحلولدوالرمليار 23.3إل 2018ف

ةخالل٪80.2بنسبة (CAGR)مركب [3]التوقعاتفير

نما ؟LokChainه 
ن نبماالتقنياتمنشبكةعنعبارةه   

ز
وتوكوالتنذلكف ن،الير  

ناإلتصالتكونالتر نتالداخل  مع P2Pشبكةعلالمحمولةالهواتفواألشياءإلنير
ناالستقاللية  

نآللياتتسمحالتر نالثابتلتسجيل (SKI)الشيللمفتاحالتحتيةالبنيةعلقائمةالتشفي   
ز
نف نهذهكلتوحدت  .الموزعدفير  

ز
منصةف

LokChain.

ن زنشبكةكعملةتستخدم LockChainبمنصةخاصةأصولانها؟LokCoinماه   .LCNبووترمز .الداخليةبلوكشي 

العالميةالسوقلقيمةمستقبليةتقديرات
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البيئيالنظامعملكيفية
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اكاتمنستكونأرباحنا.نوعهمنفريدأعمالنانموذج يقدرتحقيقنتوقعكما.منتجاتناوتراخيصاالشت  يالخدماتمناألرباحمنكبت   
نحن.نقدمهاالن 

نتتقنياتانتشارمعخاصة.الحاليةحلولنامعالمستقبلتحدياتمواجهةمنواثقون هااألشياءإنت  منصتناأننعلمنحن.الصلةذاتالتقنياتمنوغت 
يمطلوبةستكون يوقتأيمنأكت  .الثالثالطرفكياناتإزالةخاللمناألمانتهديداتمنتقللألنهامض 

يالمتداولةاألرباحمن%25استخدامسيتم  
يلتمويلالعملةف  ينطاقعىلالتحتيةالبن  ةتقدمسوقأي.عالم  ةكوسيلواستخدامهاتحليلهاسيتمنسبيةمت  

يالنظامسيغذيالتمويلوهذا.للتحوط  
إلسيؤديبدورهوهذا.2023عامبحلول(الذكيةالمدينة)البياناتمركزاستكماليمكنناوبذلك.باستمرارالبين 

يارتفاع يطبيع   
:سنوات3لالمستقبليةتوقعاتعىلنظرةألق.اكتمالهعندخاصة،الرمزيقيمةف 

LOKCHAIN أعمالنموذج
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خدمات /منتجاتاربعلتوقعاتسنوات 3

WHITEPAPE
R

ن LCNإشير
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يكيف●  
اءيمكنن  ؟LCNعملةشر

ي .والعامةالخاصةالمبيعاتخالل LCNعىلالحصوليمكن نتشبكةعىلموقعنامنالتحققيرجر يالتواصلومواقعاإلنت  االجتماع 
.بانتظام

مؤمن؟رمز LCNهل •
.مؤمنرمزإنه !فعالنعم

ياالستخدامهوما • ؟LCNلـاألساس 
ياالستخداميتمثل ي LCNلـاألساس   

 
ي LCNيستخدموكذلك،للشبكةحافزإضافةف  

 
القيمةعىلوالحفاظالماليةحواالتيعمليةف

يالنسبية  
ها LokChainشبكةف  يالمهمةالمنصاتمنوغت   

يترغبالن   
يتداولهايتموسوفكأسهمتداولهايمكن .إليهاالعبورف   

ف 
يمبي  يهوكماعشوائيةمشتقةليستقيمتهاإن .الماليةلألوراقالالزمةالسيولةتوفرأنهاوكماالبورصات  

ونيةعموالتيف  الحاليةاأللكت 
.مربحةأعمالونماذجمعادالتيأساسعىلمبنية LCNولكن

ي LCNتداولسيتمهل •  
البورصة؟ف 

يلنظامناأفضلتبادلبناءأيضانريدنحن !فعالنعم اإليكولوجر 

المتكررةأالسئلة

Lokchain.io
All right reserved © LKD 2018



القيمةعروض

زنمنصات الحاليةبلوكشي  LokChainمنصة

نبت 256 (المتناظر)التشفي  نبت 2048 (المتناظر)التشفي 

PoW, PoS, PoI Prove of Simply Universal Wallet Address Po(SuA)

TX/s < 20 counts 850, 000 TX /s

الرسومات 0.1 الرسومات 0.01

الالمركزية90%> الالمركزية 100%

Cryptojacking  للقرصنةمعرض Cryptojacking للقرصنةمعرضاليس

نيتثغراتكلورثت األنير نيتثغراتتورثلم األنير

الكميةلحسابحصانةال الكميةلحسابحصانةلديها

مركزيةالحواالتنتثبيت محليةالحواالتنتثبيت

عشوائيامشتقةالرموزقيم ( نالرموزقيم نمضاربةغي  مبتهجةوغي  ( الصيغةانظر
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ICO= يالعرض األول 
يبالدوالرالمبلغ = ICOnقيمةمتوسط المساهمي  يعدد /األمريك 
يبالدوالرالمبلغ =%المحققةالحقيقيةاألصول ي /األمريك  الحقيقيةاألصولتكلفةإجمال 
يالعرض)قيمةمتوسط = (TVn)الرمزقيمة ,المحققةالحقيقيةاألصول% * ICO(األول 
    TVn-4 + TV n-3 + TV n-2 + TV n-1 + TVn=الرمزقيمة; n = 5كانإذا .ICOمستوى = nحيث
يالرموزعدد  

يمالمبلغ=1=ءICOnف   
1=ءnالرمزقيمة/1=ءICOnالفرف 

يالرموزجمع]  
يالرموزعدد=ICOف   

[ ICOnف 
يالرموزجمع  

يالرموزعدد=1=ءICOnف   
ICOn=1ف 

يالرموزعدد  
يمالمبلغ=2=ءICOnف   

2=ءnالرمزقيمة/2=ءICOnالفرف 
يالرموزجمع ]  

يالرموزعدد=ICOف   
يالرموزعدد+  ICOnف   

[ ICOnف 
يالرموزجمع  

 
يالرموزعدد=2=ءICOnف  

 
يالرموزعدد+  1=ءICOnف  

 
 2=ءICOnف

يالرموزجمع  
TVn=2 @  2=ءICOnف 

يالرموزجمع  
اكم ICOn =ءTVn=2 *  2=ءICOnف  2=المت 

يالرموزعدد  
يمالمبلغ=3=ءICOnف   

3=ءnالرمزقيمة/3=ءICOnالفرف 
يالرموزجمع  

يالرموزعدد=3=ءICOnف   
يالرموزعدد+  1=ءICOnف   

يالرموزعدد + 2=ءICOnف   
 3=ءICOnف 

يالرموزجمع]  
اكم ICOn  @ TVn= =ICOnف  [المت 

يالرموزجمع  
اكم ICOn =ءTVn=3 *  3=ءICOnف  3=المت 

Tokenالرمزلحسابمعادلة

WHITEPAPER الرمزبيع
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العاديالمستهلك

يتقريرعىلقادراستكون يمعلومةأيةاوبياناتكبيععىلقادرأنت ,ذلكتقرروانتاليكعائدقرارهوبياناتكعىلسيطرأماذا :بياناتكمصت  مرغوبةغت 
ياالنخراطيمكنك ,لديك  

يالمجموعاتف   
يمعلوماتكتوصلانويمكنهاالمناقصاتبعملياتستقوموالن   

 .عليهاربــحأعىللجن 

WHITEPAPE
R

ن LCNإشير
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Practical and simple use for all?

Since the control of data and transactions belongs to the users. We see a complete removal 
of all third parties. This paves the way for the most advanced barter ever seen in the world. 
The platform thrives on censorship. Therefore, no censorship can affect it:

1. LokChain platform will make secure telephonic transmissions available on a global scale 
for all.

2. LokChain platform will make secure; the fastest dialogic OTC transfer of money a global 
reality never seen before.

3. LokChain platform will improve secure SMS money transfers which enhances rural lives.
4. LokChain Platform will promote social media finance and increase international trade 

and commerce.
5.   LokChain Platform will account for 0.01 LCN fees for all transactions above.

WHITEPAPER Buy LCN
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XEM: NBR53Q-O3XQ5N-6TQ6A2-KJPU3V-T5W3JA-53JJPF-NRJS
ETH: 0xc4d1A8a0ee2751ba16b0eca75Be676e1Fe97C810
BTC: 1K7e6S2PkhewAM3TvCEiZXUXHuXUsAgKXN
BCH: qrrt8w27g6v9mve08enzqqu2hs7549v9dqndm6zwsr

Telegram
Twitter
Reddit
LinkedIn
Facebook
Instagram
Bitcointalk
YouTube
Quora

االلكترونيةالعمالتوعناويناألوليأللعرضتواصل

WHITEPAPE
R

الرمزبيع
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https://t.me/joinchat/Kmq6XBH4pa11Q7HY-b0ubA
https://twitter.com/Lokchain1
https://www.reddit.com/user/Lokchain
http://www.linkedin.com/in/josiah-j-umezurike-1a931715
https://www.facebook.com/lokchain.lokchain.3
https://www.instagram.com/lokchain/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5074790.msg48178672#msg48178672
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https://bitcointalk.org/index.php?topic=5074790.msg48178672#msg48178672
http://www.youtube.com/watch?v=pYdH8AyoTeA
https://www.quora.com/profile/Josiah-J-Umezurike


الفريقأعضاء
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[1] https://www.prnewswire.com/news-releases/smartphone-market-to-reach-us-1-503-280-1-mn-by-2026-
transparency-market-research-826117291.html

[2] https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/12/10/2017-roundup-of-internet-of-things-
forecasts/#5a9af0771480

[3] https://www.marketwatch.com/press-release/the-global-blockchain-market-size-is-expected-to-grow-from-
usd-12-billion-in-2018-to-usd-233-billion-by-2023-at-a-compound-annual-growth-rate-cagr-of-802-2018-12-10

[4] https://cointelegraph.com/news/cryptojacking-overtakes-ransomware-as-top-malware-in-some-countries

[5] https://cryptovest.com/news/cryptojacking-overtakes-ransomware-in-popularity/
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