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 .1مقدمة لإلشكالية
أكثر من  7.5مليار شخص يعيشون على كوكب األرض ،و  ٪70منها لديهم ثروة من أقل من  10،000دوالر أمريكي ،ونصف
السكان أقل  -أقل من  3210دوالر أمريكي ،وفقا لدراسات [ ]1األخيرة .ليس من المستغرب ،في مثل هذه الظروف ،فإن السوق
الخاصة بالعملة المشفرة هو نسمة من الهواء النقي وفرصة محتملة لتحسين رفاهية سكان األرض .في حين أن سعر العملة المشفرة
بيتكوين قد لمس بالفعل عالمة  ،17000 $ومعظم سكان الكوكب لم نسمع عن العمالت المشفرة ،بسبب عدم وجود إمكانية
الوصول إلى اإلنترنت ،وأيضا 'ر تحمل لشراء األصول الرقمية بسبب ارتفاع التكلفة  .وتبين أن األثرياء يزدادون ثراء ،وجود
أموال حرة لالستثمار في األصول والتشفير ،ويبقى الفقراء خارج هذا الفلك...
من ناحية أخرى ،قبل بضعة سنوات ،يعتبر كثير التداول هامشية باعتبارها وسيلة لكسب المال السريع في أكثر من وصفة طبية في
سوق صرف العمالت . FOREXالالفت في ديمقراطيتها  -الحد األدنى لإليداع هو عادة من  ،$ 100رافعة مالية عالية تسمح
بجعل حجم التداول أعلى وكسب أو تفقد ما يصل الى  ٪100في اليوم الواحد ،وهو إجراء تسجيل بسيط إلى حد ما.
منذ عام  ،2011بدأ سوق  FOREXبتغيير :التكتيكات القياسية للعمل في الشقة توقف كسب الدخل ،وذلك بسبب عدم وجود سعة
كافية من تقلبات األسعار ،وعلى االتجاهات التي تنشأ في وقت غير محدد ،وكسب مئات في المئة سنويا إشكالية بما فيه الكفاية .في
هذه الحالة ' ،التجار بإمكانهم التنافس مع الالعبين الرئيسيين في تطوير وتحديث أنظمة التداول .ونتيجة لذلك ،بدأ التجار العاديين إلى
الهجرة على نطاق واسع في سوق العمالت المشفرة ،تكون عامال مساعدا لنموها .وأقرب المشاركين في سوق العمالت المشفرة
بالفعل بدأ زيادة رؤوس أموالها في عدة مرات ،وهذا أبعد ما يكون عن الحد.
ويتوقع كبار المحللين والمستثمرين النمو المستمر في القيمة السوقية للعملة المشفرة إلى عدة تريليونات من الدوالرات [ ]3[ ]2وهذا
على الرغم من أن القيمة السوقية للعملة المشفرة الحالية ما يزيد قليال على  400مليار دوالر .إمكانات النمو في  15-10مرة يحفز
لنا التخاذ إجراءات حاسمة.
أصول العملة المشفرة يجب أن توزع بالتساوي بين سكان هذا الكوكب ،وليس تتركز في أيدي من  ٪1من أغنى الناس في العالم!!!
في نفس الوقت ،والمستثمرين ذوي الخبرة في العملة المشفرة يبحثون عن سبل لتنويع محافظهم االستثمارية للحد من الخسائر خالل
سقوط سوق العملة المشفرة ،والوافدين الجدد يبحثون عن طرق لدخول السوق مع الحد األدنى من المخاطر .وفي هذا الصدد ،نشأت
فكرة لتطوير منصة الذي سيربط القادمين الجدد لسوق العملة المشفرة والمستثمرين ذوي الخبرة :للمستثمرين سيعطي فرصة للتحوط
من مخاطر تخفيض قيمة أصولها ،وللمبتدئين  -دخول السوق مع الحد األدنى من المخاطر واللحاق بالفرص الضائعة.
وبطبيعة الحال ،وسنكون سعداء للجميع الذين سوف تكون قادرة على اختراع آلة الزمن والعودة إلى الماضي لشراء بيتكوين ،أو لن
يكون قادرا على رؤية "تقدر حق قدرها" أصول التشفير وجعل المال على ذلك .نحن بدورنا نقدم حال لغالبية سكان األرض  -عدم
وجود معرفة خاصة ،استثمار جزء صغير من ميزانية شهرية ،وسينضم إلى السوق العملة المشفرة المتنامية.
نقدم إلى انتباهكم منصة مالية مبتكرة للعمالت المشفرة.

 .2قليل عن المنصة
Cryptoloansهو أول منصة  blockchainلإلقراض اآلمن ،والتجارة وتبادل العمالت المشفرة في العالم .نحن أول من
خلق حل لضمان عودة األموال الخاصة بالمقرضين .سيكون لدينا حل يسمح مواصلة التوسع في العملة المشفرة بين جميع قطاعات
سكان الكوكب ،بغض النظر عن الوضع االجتماعي ،وإعطاء الناس فرصة لدخول هذه السوق مع الحد األدنى من المخاطر.

 .3المشاكل التي ستحل عن طريق منصة Cryptoloans
منصة  Cryptoloansتوحد  3اتجاهات من األسواق المالية:
 P2P-اإلقراض التجارة بالهامش -سوق العمالت المشفرة

دعونا ننظر في كل من هذه االتجاهات ،ومشاكلهم والحلول التي نقدمها:

P2P- 3.1اإلقراض
المستثمرين أو الدائنين الذين لديهم بالفعل أصول التشفير في محافظهم االستثمارية تواجه مشكالت بانتظام معينة ،وهي:
سوق العملة المشفرة متقلبة جدا لديه خاصية خفض قيمة المحفظة عدة عشرات في المئة في اليوم الواحدوبالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع المخاطر التي يتعرضون لها ،ومنصة  Cryptoloansتقدم للدائنين ويضمن كسب النقود
الورقية حتى أثناء سقوط سوق العملة المشفرة.
-التحقق من المالءة المالية للمدانين.

التفكير حول مفهوم منصة ، Cryptoloansاتخذنا بعين االعتبار هذه المشكلة وخلق الحلول التي تطلق المقرض من خطر اإلعسار للمدين.
عدم وجود ضمان ألموال السدادوستوفر هذه المنصة  Cryptoloansأيضا حل هذه المشكلة من خالل العمل كوسيط بين المقرض والمقترض ،وتجميد انسحاب العملة
المشفرة التي تم شراؤها على االئتمان حتى يتم اعتماد الدفعة األخيرة للحصول على القرض .أيضا مكافأة لطيفة ستكون حقيقة أن المقرض
سيحصل على كل دفعات القرض هلل فيات في المحفظة في نظامنا على الفور ،وسوف تكون قادرة على سحب األموال في أي وقت.
إذا فإن المقترض ال يسدد سداد القرض في الوقت المحدد ،وجميع القطع النقدية تكون نقل للمقرض ،وسوف يتم االفراج عن المقترض من
المسؤولية ،ألنه سيتم إلغاء عقد القرض ،وسوف تودع األموال المدفوعة بموجب عقد القرض الذي يبقى في ملكية الدائن.

المقترضين ،في المقابل ،يواجهون عدد أكبر من العقبات على الطريق إلى الحصول على قرض:
 جمع مجموعة من الوثائق  -جواز السفر ،وبيان من البنك ،شهادة الراتب وغيرها من الوثائق ،وهذا يتوقف على تنظيم االئتمان،وكذلك توافر فرص العمل الرسمي الدائم
وجميع مستخدمي منصة  Cryptoloansيكون مجرد إجراء تسجيل بسيط على الموقع .سيصدره وسيكون كافيا.
-عدم وجود ضمان للحصول على االئتمان

مفهوم منصة  Cryptoloansيفترض وجود احتمال بنسبة  ٪100للحصول على قرض بشروط المقرض.
-احتمال نقل البيانات الشخصية ألطراف ثالثة :وكاالت إنفاذ القانون ،وكاالت جمع ،الخ

تفترض منصة  Cryptoloansعدم الكشف عن اسمه الكامل لجميع العمالء من الخدمة التي نقدمها.
-الحاجة إلى كفالء أو ضمانات

التفكير حول مفهوم المنصة ،اتخذنا بعين االعتبار هذه المشكلة وخلق الحلول التي تطلق المقترض من هذه الحاجة.
ونتيجة لذلك ،والمقترضين الذين يرغبون في شراء العملة المشفرة على االئتمان على خدمات اإلقراض  P2P-التقليدية يجب أن
تخضع إلجراءات معقدة للتحقق من الهوية والمالءمة .أحيانا هذا هو غير سار للغاية ،وحتى إجراء مهين بالنسبة للكثيرين.
منصة  Cryptoloansيحل هذه المشكلة عن طريق القيام بدور الضامن لسالمة أموال الدائن ،تجميد االئتمان الصادر في عنوان العملة
المشفرة حتى سداد كامل مبلغ القرض ،في حين أن المقترض سوف يكون قادرا على بيع العمالت التي اشترى على االئتمان قبل سداد القروض
وكسب المال على نمو معدل العملة المشفرة التي جرى شراؤها .ومن األمثلة على هذه العمليات يمكن أن توجد في الجزء المقابل.

في هذه اللحظة هناك بعض الخدمات للعملة المشفرة-اإلقراض ، P2Pلكن أيا منها ال يعطي مزايا مثل!Cryptoloans

وتلخيصا ،يمكننا القول بكل ثقة أن استخدام خدمة ، Cryptoloansفإن المقرض يحصل على المزايا التالية:
ضمان إعادة العملة المشفرة الصادرة في االئتمان أو القيمة المنصوص عليها وفقا لشروط عقد االئتمانبيع للعملة المشفرة على االئتمان بسعر أعلى من السوقأرباح من بيع العملة المشفرة على االئتمان مضمون وبدون الحاجة إلى دراسة القدرات المالية للمقترض إمكانية أن يكون للمقترض والمقرض في وقت واحد عدد غير محدود من اإلقراض والعروض بشروط مختلفة عدم الكشف عن اسمه الكامل لجميع مستخدمي المنصة هناك عدد غير محدود من القروض المقررة -االختيار المستقل لمدة القرض

باستخدام خدمة ، Cryptoloansفإن المقترض يحصل على الفوائد التالية:
عدد غير محدود من التطبيقات للعملة المشفرة شراء على االئتمان بشروط مختلفة إمكانية بيع العملة المشفرة و شراؤها دون سداد القروض السابقة إمكانية أرباح على نمو قيمة العملة المشفرة شراؤها شراء على االئتمان وفقا لشروط عقد االئتمان -إمكانية بيع العملة المشفرة على االئتمان التي تم شراؤها عن طريق االئتمان

 احتمال  ٪100للحصول على قرض وفقا للشروط– إمكانية أن يكون للمقترض والمقرض في وقت واحد طلب عدم ذكر اسمه الكامل لجميع مستخدمي المنصة عدد غير محدود من االعتمادات تلقى -االختيار المستقل لمدة القرض

 3.2التجارة بالهامش
التداول بالهامش يسمح للتجار باالستفادة من أسواق الصرف وأكثر من دون وصفة طبية لشراء وبيع األصول المالية في وحدات
التخزين التي تنتج عدة مرات أعلى من أموال التاجر نفسه ،في حين أن ودائع التأمين له تتناقص مع تحرك السعر ضد مركز مفتوح،
أو زيادات عندما يتحرك السعر في اتجاه التوقعات.
ونحن نتحدى تداول الهامش الكالسيكية ،حيث التاجر الذي اشترى العملة المشفرة ،وكان  ٪10فقط من قيمته على حسابه ،وسوف تفقد كل أمواله
إذا كانت العملة المشفرة تقع بنسبة  ٪10فقط ،وهو التقلب اليومي العادي للعملة المشفرة .على منصة ، Cryptoloansبعد أن اشترى عملة
مشفرة على االئتمان ،التاجر يكون قادرا على االنتظار خارج فترة انخفاض األسعار دون أن يفقد إيداع تجارته ،شريطة أنه سيدفع المدفوعات
على عقد االئتمان في الوقت المحدد.

في سوق األسهم ،من أجل الحصول على دخل قوي ،عليك أن تذهب من خالل إجراءات التسجيل المعقدة مع وسيط ،وإثبات مصدر
منشأ األموال ،وأيضا لديها رأس مال كبير لبدء العمل .في المقابل ،سوف تتمكن من الوصول إلى ركود السوق ،التي ليست سوى
بضع عشرات في المئة سنويا من النمو السنوي.
على منصة ، Cryptoloansيحتاج المستخدمون الذين لديهم سوى رأس مال صغير لبدء وإجراء تسجيل بسيطة على الموقع ،وفي المقابل
ستحصل على الوصول إلى أكثر األسواق تقلبا ،الذي أظهر خالل األشهر القليلة الماضية نمو العديد من مئة في المئة.

في شروط تطبيق التداول بالهامش في أسعار الصرف وأكثر من دون وصفة طبية في األسواق ،فإنه ليس من غير المألوف
للصناديق في الحساب التجاري للذهاب إلى السلبية بسبب حركة حادة من سعر األصول التي تم شراؤها مقابل موقف التاجر .ونتيجة
لذلك ،وهو تاجر ال يفقد فقط كل أمواله ،ولكن أيضا لتسديد الديون إلى وسيط له.
مفهوم منصة  Cryptoloansيستبعد إمكانية مثل هذه الحالة .االلتزام الوحيد للعملة المشفرة للمشتري هو جعل المدفوعات لعقد القرض في
الوقت المحدد ،وأن قيمتها ال تعتمد على حركة أسعار األصول التي تم شراؤها .في نفس الوقت ،والمستثمرين الذين يبيعون عملة مشفرة على
االئتمان وحماية من فقدان عملة مشفرة وبيعها بسبب تجميد النقود لسداد كامل التزاماتهم على عقد القرض من قبل المقترض.

 Cryptoloansهي خدمة التداول بالهامش ،حيث يتم توفير النفوذ وليس عن طريق وسيط ،ومن قبل المستثمرين والدائنين معا.

في األسواق المالية ،هناك حاالت عندما تأتي "البجعة السوداء" في
 ظاهرة واسعة النطاق مفاجئة التي لم يتوقعها أحد ،والذي يولد ارتفاع في معدل التذبذب ،ونتيجة لذلك ،ارتفاع حاد أو سقوط فياالقتباسات لألصل .في مثل هذه الحاالت ،وشركات الوساطة غالبا ما تعلن اإلفالس ،وتبقى عمالئها دون أموالهم الخاصة .يحدث
هذا عندما تستخدم شركة الوساطة التداول بالهامش الكالسيكية ،ونتيجة لحسابات فتحت من قبل هذه الشركات في البورصة يذهب
إلى ناقص كبير بسبب تحركات السوق أحادي االتجاه الحاد ضد الموقف الكلي للعمالء ،األمر الذي يؤدي إلى اإلفالس.
ال تستخدم خدماتنا تقنيات التداول بالهامش الكالسيكية وكما هو مؤمن لذلك من مثل هذا الوضع .نحن نقدم بديل معقول للمتاجرة بنظام الهامش
في شكل شراء وبيع أصول التشفير على االئتمان.

انعدام الشفافية هو عيب آخر من المتاجرة بنظام الهامش .في كثير من األحيان الوسطاء تخفي حجم السوق الحقيقي من التجار ،فإن
نسبة من المشترين والبائعين ،والفائدة المفتوحة ،وأحيانا التالعب عن سوق الفوركس [].5[ ]4
خدمتنا هو اتجاه جديد في أكثر من وصفة تجارية ،والتي ،حسب التصميم ،سوف تكون قادرة على استبدال التبادالت المركزية الحالية ،حيث يتم
التحكم بالسعر من قبل الالعبين الكبار  -صناع السوق .في منصة ، Cryptoloansوجميع المعامالت تكون شفافة  -يتم عرضها في تاريخ
التداول ومرئية لجميع المستخدمين .وسيكون لكل مستخدم أن يكون قادرا على رؤية عمق السوق ،وحدات التخزين الحالية لشراء وبيع ،لتقييم
الفائدة المفتوحة.
في وجهات النظر ،الخدمة لدينا تنفذ ليس فقط تبادل عملة مشفرة ،ولكن أيضا تبادل وثائق تجارية أخرى ،من شأنها أن تخلق تدفق إضافي
للعمالء وزيادة في دخل العموالت.

التجار من سوق العملة المشفرة يتمكنون من كسب المال نظرا للنمو المستمر من قيمته السوقية .الرسملة يتزايد بسبب تدفق
المستثمرين الجدد الذين يؤمنون بإمكانات التكنولوجيا  Blockchainوالشركات التي يتم تداولها في أسواق العملة المشفرة في
الرموز .أيضا ،يتم إجراء مساهمة من قبل عمال المناجم في العملة المشفرة التي تشتري مسرعات أكثر وأكثر ومكلفة الفيديو
وASIC-عمال المناجم إلنتاج العملة المشفرة وترفع من دخل المنتجين وتجار التجزئة .بعضهم يوافق عملة مشفرر كما دفع ثمن
البضائع التي يزيد الطلب عليها ،وفي ظروف انبعاث محدود من العمالت المشفرة الكبرى ،وهذا يزيد من قيمتها.
في المقابل ،كما أثبتت الممارسة ومصادر موثوقة إرسال [ ،]7[ ]6ومعظم التجار في سوق الفوركس تفقد أموالهم .هذا يمكن التنبؤ
به ،ألنه يستند إلى قانون الحفاظ على الطاقة ،في نظام مغلق ال ينتج ' التجار يتمكنون من كسب أكثر من المبلغ اإلجمالي لألموال
التي هي في التداول في السوق ،مقسوما على العدد الكلي للمشاركين في السوق.
أما بالنسبة لسوق األوراق المالية ،وفقا لقانون الحفاظ على الطاقة ،يمكن للتجار كسب فقط المبالغ التي يحصل عليها من الشركات
التي تقوم بشراء األسهم .ولكن معظم التجار ال يحبون هذا الدخل البائس ،وأنها تبدأ في تحمل المخاطر المتزايدة من أجل المزيد من
األرباح ،التي يتلقونها مع حصة أصغر نسبيا من االحتماالت.

وهكذا ،يمكننا إبداء الرأي أن غالبية الالعبين في السوق يشاركوننا في الطرح ألسباب موضوعية .وبناء على ذلك ،فإن أنظمة
التفكير الجماعي ،والتي تم الترويج لها مؤخرا على نطاق واسع ،لن تكون قادرة على حل تشكل هذه المهمة.
وتقدم منصة  Cryptoloansلعمالئها األدوات الالزمة لتحليل مستقل من الحالة الراهنة للسوق ،وبناء أنظمة التداول اآللي :مؤشرات السوق
المختلفة ،وظروف منطقية لفتح وإغالق األوامر ،وتاريخ التداول ،وتاريخ أوامر مفتوحة وأحجام للبيع والشراء ،مشاعر حالية من الالعبين،
وحجم المعامالت وعمق السوق.
والميزة الرئيسية لبرنامجنا أن تكون الشفافية الكاملة لجميع المعامالت ،من شأنها أن تسمح للتجار تقييم المشاعر الحقيقية من المشاركين في
السوق.

خالفاتنا مع مواقع التبادل الكالسيكية:
إمكانية المضاربة في شراء العملة في حجم تتجاوز أموال التاجر الخاصة في عدة مرات إمكانية تحليل التاريخ يقترن تاريخ مشاعر الالعبين ومراكزهم إمكانية لالنتظار حتى انتهاء فترة انخفاض األسعار دون أن تفقد الصناديق إمكانية لرؤية مشاعر الالعبين إجراءات التسجيل بسيطة شفافية الصفقات -الحد األدنى لرأس المال لبدء التداول.

 3.3سوق العمالت المشفرة

في الوقت الراهن ،هناك عدد كبير من خدمات صرف العملة المشفرة التي تسمح لك لشراء وبيع بيتكوين أو األثير ،وكذلك مبادلتهما
بالعمالت األخرى أو الرموز .كل هذه الخدمات لديها عيب كبير واحد  -أنها ال تسمح لك لتبادل العمالت المشفرة أقل شعبية أو
الرموز فيما بينها .وفي هذا الصدد ،يضطر المستخدمين إلى دفع عمولة مزدوجة لتحويل األصول أقل شعبية ،ولتجار العمالت هناك
نقص في أدوات التداول مثل ،LTC / NXT ،BCH / ETC ، ZEC / ZENالخ
وستوفر هذه المنصة  Cryptoloansحل هذه المشكلة عن طريق السماح لتبادل البيتكوين ليس فقط للعمالت األخرى ،ولكن أيضا العمالت
األخرى لبعضها البعض ،وبالتالي تداول جميع أزواج التداول الممكنة من تلك الصكوك التي سيتم عرضها على خدمتنا .وهذا تبسيط لعملية
الصرف وتقليل كمية من اللجان لتبادل العمالت والرموز فيما بينها ،وسوف يمكن للتجار الحصول على فرص تجارية جديدة في شكل صكوك
تجارية جديدة.

ويشكو العديد من المستثمرين إزاء عدم وجود أدوات للحماية من المخاطر المرتبطة بشراء العملة  ،على سبيل المثالNikhil ،
 ،Kalghatgiالمشروع الرأسمالي واحد من أوائل المستثمرين في العمالت الرقمية يعتقد أن في الوقت الراهن العبين كبار على
السوق ليس لديهم وسائل كافية لتطبيق استراتيجيات التحوط [].8
والواقع أنه حدث أن على خدمات صرف العملة المشفرة العادية ،فإنه ليس من الممكن لكسب المال عن طريق بيع القطع النقدية
الخاصة ،وعلى التبادالت الكالسيكية ،حيث يمكنك النقر على زر "بيع" والكسب على سقوط قيمة األصل .وتبين أن في هذه اللحظة
ال توجد وسيلة للعب على خفض قيمة بيتكوين أو العمالت األخرى  ،على األقل بالنسبة لتاجر العاديين.
خدمة  Cryptoloansسوف تسمح للمستثمرين الدائنين لكسب المال على بيع العمالت على االئتمان ،والتي في جوهرها مشابهة للرهان
على الحد من أصل التشفير المعين ،ألن في ذلك الوقت من بيع العملة على االئتمان سعره تعمل على تحديد وال تعتمد على تقلبات السوق،
والفائدة على القرض هو دخل المقرض .وهناك ميزة كبيرة أن يكون المستثمر قادرةاعلى اختيار فترة االئتمان بنفسه ،والتي تبدو واعدة أكثر من
العروض التي توجد في الوقت الراهن .سوف تكون قادرة على العثور على أمثلة من هذه العمليات ونتائجها في الجزء المقابل.

المشكلة القادمة من السوق الحديث هو عتبة الدخول العالية للمشاركين الجدد .تكاليف واحد بيتكوين اآلن حوالي  17،000دوالر
أمريكي ،عملة واحدة األثير حوالي  600دوالر ،أرخص بطاقة الفيديو من الجيل األخير إلنتاج العملة المشفرة حوالي  400دوالر.
كما ترون ،فإن رأس المال األولي لالنضمام إلى السوق الخاص بالعمالت المشفرة المتزايد يقف بالفعل على كميات مثيرة لإلعجاب
لكثير من الناس.

الوضع سوف يتغير بشكل جذري عن طريق المنصة ، Cryptoloansوالتي سوف تسمح للناس ذوي الدخل المنخفض لشراء عملة مشفرة
على االئتمان وكسب المال ،وحتى من دون هذه األموال إلعادة الشراء تماما لألصل ،عن طريق بيع عملة تم شراؤها من قبل بسعر أعلى .في
حين أن المستثمرين المعتمدين من وول ستريت من الوصول إلى مجموعة متنوعة من األدوات المالية لمضاعفة المليارات ،والناس العاديين دون
هذه األموال 'ر شراء أصول القيمة على االئتمان وجعل ثروة في هذا الشأن .وستوفر هذه المنصة  Cryptoloansتمكين مجموعة واسعة من
السكان لالنضمام إلى السوق المعدة للنمو ،حيث يسمح التقلبات اليومية لك لكسب عشرات في المئة في اليوم الواحد.

منصات صرف العمالت المشفرة الحالية ال تتيح للعمالء الذين ليس لديهم مهارات البرمجة ،لخلق أنظمة التداول القائمة على
خدماتهم .ونتيجة لذلك ،التداول اآللي متاح فقط لدائرة ضيقة من األشخاص من خالل واجهات ، APIويجبرون زبائن آخرين للبحث
عن حلول بديلة.
وسيكون للمستخدمين من منصة  Cryptoloansقادرين على خلق أنظمة التداول الخاصة بهم دون استخدام البرمجة ،باستخدام مصمم
خوارزميات التداول ،والتي سيتم بناؤها في النظام األساسي ،وسوف تسمح لجميع األشخاص المهتمين بالتداول تلقائيا وفقا للشروط المحددة.

مشكلة أخرى هي االحتكار التدريجي للسوق في العمالت المشفرة ٪4 :فقط من المشاركين في السوق تمتلك  ٪96من جميع
البيتكوين ،في حين أن  ٪1من المشاركين تملك حصة  ٪50من كل القطع النقدية [ .]9وهذا يعني أن السوق وسعر الصرف يمكن
السيطرة عليها من قبل مجموعة صغيرة من الناس .وكانت الفكرة من بيتكوين لجعل جميع المستخدمين على قدم المساواة وتجنب
الموقف عند  ٪1من الضوابط وجعل الجميع غني ،ولكن في الواقع كل شيء مختلف.
هدفنا هو إضفاء الطابع الديمقراطي على هذه السوق  ،مما يتيح ألكبر قدر من سكان الكوكب لشراء العمالت وتوليد الدخل من تجارتها .في
الواقع ،فإن فكرة منصة  Cryptoloansهي أن جميع المستخدمين يمكنهم كسب المال بغض النظر عن وضعهم االجتماعي.

تبادل العملة المشفرة الحديثة ال توفر لعمالئها مع تاريخ اقتباسات من أصول قابلة للتداول ،وتاريخ أحجام التداول ،تاريخ مشاعر
السوق والتاريخ العام لألوامر ،وهذا بدوره يحد من التجار في تحليل السوق الصحيح وبناء تلقائي ألنظمة التداول.
برنامجنا ،كما ذكر في وقت سابق ،يوفر أدوات للزبائن من أجل تحليل مستقل من الحالة الراهنة للسوق ،وبناء أنظمة التداول اآللي :تاريخ
التداول ،وتاريخ أوامر وأحجام مغلقة لشراء وبيع ،مشاعر السوق الحالية ،وحجم المعامالت وعمق السوق.

أمن أموال المستخدمين `هو حجر الزاوية في عمل خدمات صرف العملة المشفرة الحديثة .على الرغم من ذلك ،فإن العديد من مواقع
تبادل العملة المشفرةتخضع لهجمات القراصنة الناجحة ،التي غالبا ما يؤدي إلى فقدان جزء أو حتى كل من القطع النقدية للعمالء.
ونحن نخطط الستخدام المحافظ الباردة لتخزين العمالت المشفرة ،التي تم شراؤها عن طريق االئتمان وهي في التعهد حتى سداد كامل القرض.
لعمالئنا ،سيتم تنفيذ القدرة على تخزين كمية معينة من النقود على الخادم البارد للحماية من فقدان تام لألموال ،نظرا الحتمال هجوم قراصنة على
خدمتنا.
سنقوم بتنفيذ آليات اثنين عامل التوثيق والتحقق مع توقيع متعدد .متعددة التوقيع هو إجراء التحقق التي تعتبر ناجحة في حال أن جميع األفراد أو
األجهزة محدد مسبقا وأكدت العمل الخاص بك إذا كنت تريد إرسال أموال أو ببساطة تسجيل الدخول إلى حسابك.

فإن السمات المميزة للمنصة  Cryptoloansعلى النحو التالي:
إمكانية تخزين األموال على المحفظة الباردة التداول في مجموعة متنوعة من أزواج العمالت المشفرة تجارة العملة المشفرة التلقائي على المنصة إنشاء أنظمة التداول بدون مهارات البرمجة متعدد توقيع لتأكيد العمليات في النظام إمكانية التحوط من مخاطر للمستثمرين في العملة المشفرة -إمكانية الكسب على شراء العمالت المشفرة مع الحد األدنى من المخاطر

 .4ملخص المعلومات
دعونا نلخص :منصة  Cryptoloansهي أول منصة للتداول عبر اإلنترنت في العالم ،والذي يوفر للمستخدمين فرصة لشراء وبيع عملة
مشفرة على االئتمان ،وتبادل العمالت المشفرة فيما بينها ،وشراء وبيع القروض من أجل شراء عملة مشفرة.
ميزات المنصة:
بيع للعملة المشفرة التي تم شراؤها في االئتمان دون سداد القروض السابقة إنشاء طلبات شراء عملة مشفرة في االئتمان إنشاء مقترحات لبيع عملة مشفرة على االئتمان إنشاء أنظمة التداول الخاصة بك دون مهارات البرمجة شراء عملة مشفرة في االئتمان على شروط المقرضبيع عملة مشفرة في االئتمان بشروط المقترض القدرة على تخزين أصول التشفير على المحفظة الباردة التداول التلقائي في األصول صرف عملة مشفرة شراء عملة مشفرة بيع عملة مشفرةوذلك بفضل وظيفة واسعة الموصوف أعاله ،سوف  Cryptoloansتخلق منصة لجلب الجماهير المختلفة معا الذي لم تجد سابقا أي
فرصة للتفاعل مع بعضها البعض  -للمستثمرين والمقرضين ،والمقترضين ،والتجار ،وعمال المناجم والمبتدئين في سوق العملة المشفرة.
الجميع يستفيد من تضافر  Cryptoloans:يتم إعطاء الفرصة للمستثمرين للتحوط من المخاطر ،والتجار قادرون على شراء وبيع
العمالت المشفرة مع سجل رسوم منخفضة ،المبتدئين  -لدخول السوق مع الحد األدنى من االستثمارات ،وعمال المناجم  -لبيع عملة مشفرة
في السعر فوق السوق.
على الرغم من أن نظامنا هو شفاف ،والتحقق منطقيا إلى أصغر التفاصيل وحمايتها من المستخدمين غير الشرفاء  -ونحن نعلم أننا نعيش في
العالم الحقيقي ،وبالتالي لحاالت الطوارئ نخلق صندوق التأمين لزبائنك الذي سيكون بمثابة ضمانة إضافية للمستخدمين من منصة
Cryptoloans.وهذا الصندوق تتراكم  ٪10من دخل العموالت من الخدمة التي نقدمها .في حالة القوة القاهرة ،وسيتم توزيع األموال
المتراكمة نسبيا بين جميع مستخدمي المنصة الذين عانوا من خسائر ،وسوف الكمية التي يتلقونها ال تكون قادرة على أن تكون أكبر من حجم
األموال المفقودة.

 .5التمويل
فإن تمويل المشروع  Cryptoloansتتم على ثالث مراحل .وهذا النهج سوف يسمح لتقسيم تطوير مجمع كامل من النظام
األساسي ،وإطالقها والترويج لها في عدة مراحل ،والتي سوف تقلل من رأس المال األولي الالزم لتطوير الوظائف األساسية
للمنصة ،وسوف تسمح أيضا لرموز المشترين من دون الكثير من خطر المحفظة ،لتحليل قدرة فريقنا على أداء المهام الموكلة.
وتهدف ثالث جوالت من التمويل إلى:
الحرص على وضع المنصة نفسها في المرحلة األولىالتأكد من إطالق المنصة-إنشاء ميزانية الدعاية للترويج للمشروع

وهكذا ،فإن المشترين من الرموز تكون قادرة على تمويل إما المنتج النهائي الذي يحتاج إلى الترقية ،أو مباشرة إنشاء المنتج في حد
ذاته ،أو كليهما .وعالوة على ذلك ،فإن المراحل الثالث للتمويل تجذب المزيد من االهتمام من المستخدمين المحتملين للمنصة ،والتي
بدورها سوف تزيد من الدخل من العموالت األولي من الخدمة التي نقدمها.
 5.1حول عملة LoanCoin
فإن الرمز الرقمي الرسمي للمنصة  CryptoloansيكونLoanCoin (LCN).
LoanCoinهو رمز رقمي داخلي من الخدمة التي نقدمها والتي يمكن استخدامها لدفع ثمن الخدمات المنصة :لجان لمعامالت
الصرف والتحويالت ،وإصدار والحصول على القروض .تم تصميم  LoanCoinرمز خصيصا لالستخدام الوظيفي على منصة
Cryptoloans.ال يمكن أن تعاد الرموز  LoanCoinبعد الشراء.
المشترين من الرموز الذين يذهبون للمشاركة في الجوالت األولى ،الرئيسية واألخيرة من بيع الرموز  LoanCoinعليهم معرفة
الجوانب القانونية التالية:
الرموز  LoanCoinليست النقود اإللكترونية ،واألوراق المالية واألسهم والسندات واألدوات المالية أو أي شكل آخر من أشكال الملكية،وينبغي أال تعامل على هذا النحو.
الرموز  LoanCoinال تعطي الزبائن الحق في الحصول على دخل في المستقبل ،وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المتالك منصة ،Cryptoloansوالحق في حصة من األرباح المحققة نتيجة لعملها أو بيعها لطرف ثالث.
إن منصة  Cryptoloansلم تدفع أرباح األسهم والفوائد والدخل القسيمة وغيرها من أنواع الدخل لحاملي الرموز  LoanCoin.رمزLoanCoinليس األمن وفقا الختبار هاوي.
الرموز  LoanCoinال يمكن بيعها للمقيمين في الواليات المتحدة والصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية ودول أخرى حيث بيع المنوال قدتتطلب تسجيلها كضمان .عند شراء الرموز ، LoanCoinالتأكيد تلقائيا أنك لست مواطنا في هذا البلد.

للمشترين من الرموز  LoanCoinليسوا مستثمرين :جمع المال لهذا المشروع هو ليس استثمارا ،ألجل الربح فإن المشترين من الرموزبحاجة للقيام بعمل لجذب الدائنين ،والمقترضين ،أو بيع الرموز في االئتمان.
بعد إطالق منصة ، Cryptoloansالرموز  LoanCoinيمكن شراؤها أو بيعها لعملة مشفرة وفيات وعمالت أنظمة الدفع اإللكترونية،فضال عن شراء وبيع في االئتمان على المنصة لدينا ،رهنا بتوافر العرض والطلب من المشترين والبائعين ،المقرضين والمقترضين.
منصة  Cryptoloansال يضمن دخال للمشترين من الرموز  LoanCoin.سعر صرف الرموز  LoanCoinقد تقع في أيوقت ،بما في ذلك إلى حد كبير .ليس هناك ما يضمن أن رمز  LoanCoinسوف تزيد في السعر .إذا حدث هذا ،ثم ال توجد ضمانات بأنه
نظرا لبعض الظروف أو األحداث التي ال يمكن السيطرة عليها أو بسبب ظروف قاهرة قوة غير متوقعة ،فإن سعر الصرف من الرموز
LoanCoinال تقع ،بما في ذلك إلى حد كبير.

عند شراء الرموز ، LoanCoinفإنك توافق تلقائيا أنك تقر وتفهم وتوافق على جميع الجوانب القانونية من الرموز المذكورة أعاله.
وعالوة على ذلك ،عند شراء الرموز ، LoanCoinفإنك توافق على أنك على بينة من المخاطر في صناعة العملة المشفرة وقادر
على تحمل الخسائر المحتملة المرتبطة بشراء الرموز  LoanCoinبالكامل.

 5.1.1قيمة عملة LoanCoin
قيمة من رمز  LoanCoinسيتم خصم  ٪25للحصول على خدمات خدمتنا عند استخدام  LoanCoinكدفعة بالمقارنة مع دفع
بعملة المعاملة .وهذا يدفع مستخدمي منصة  Cryptoloansعلى االحتفاظ بها واستخدامها  LoanCoinعلى خدمتنا .وهكذا ،فإن
قيمة الرمز المميز نفسه يزيد  -ارتفاع القيمة السوقية للرمز ،وأقل من المبلغ المطلوب من الرموز  LoanCoinلدفع عموالت عن
الصفقة.
سيتم إنشاء الرموز  LoanCoinبعقد ذكي ،على وجه التحديد للبيع خالل الجوالت الثالث للتمويل التي تهدف إلى جمع األموال
الالزمة لتطوير وتعزيز وإضفاء الشرعية على منصة  Cryptoloans.يتم إنشاء الرموز  LoanCoin -ال ينشأ فرط على
السوق ،وبالنظر إلى ذلك ،أن للمعامالت على المنصة عندما تدفع عن طريق الرموز  LoanCoinسيكون أقل مما كانت عليه
عندما تدفع من قبل العمالت المشفرة  ،يمكننا أن نفترض أن العملة سوف تنمو بمعدل بما يتناسب مع نمو عدد مستخدمي خدماتنا.
سيتم إصالح  ETHسعر الصرف  / LCNبدءا من المستوى  ETH = 300 LCN. 1في حال وجود زيادة في سعر الصرف في
البورصات ،والعدد المطلوب من  LCNورموز لدفع عمولة عن المعامالت التي تجرى على منصة  Cryptoloansستنخفض.
حيث بلغ عدد المستخدمين وزيادة معامالتهم ،وقيمة الرمز المميز  LoanCoinسيزيد ،حيث ال يتوقع أي رموز إضافية ،وهو ما
يعني أن الرموز  LCNستصبح سلعة نادرة.
مباشرة بعد اإلفراجال  Cryptoloansمنصة المسؤولة ،سنبدأ المفاوضات مع مواقع تبادل العمالت المشفرة األكثر شهرة حول
إضافة الرموز  LoanCoinإلى قائمة من األدوات من أجل التوزيع الشامل ،ونتيجة لذلك ،من أجل الترويج لمنصة
Cryptoloans.
وهنا كيف يمكنك استخدام  LoanCoinعلى خدمتنا:
الدفع لعموالت الخدمات– Cryptoloans تلقي وإصدار القروض في الرموز LoanCoinشراء وبيع  LoanCoinللمستخدمين اآلخرين

 5.1.2اإلصدار

انبعاث الرموز  LoanCoinستقتصر على إصدار LCN.10،000،000
فإن سعر الصرف األولي بعد إطالق منصة  Cryptoloansيكون  LCN = 0.003333 ETH 1أو  ETH = 300 LCN. 1في
وقت الحق تشكيل سعر الرموز ستكون حرة وسيتم تحديدها من قبل العرض والطلب من المشترين والبائعين ومستخدمي منصة

Cryptoloans.
)LoanCoin (LCNهو رمز استنادا  Ethereumالتي يتبع معيار  ERC-20.سيتم إنشاء الرموز  LCNللجولتين األولى،
الرئيسية والنهائية للمبيعات رمز ، LoanCoinوبعد ذلك سوف ال يتم إنشاء  LoanCoinبعد اآلن .وهكذا ،إصدار الرموز
LCNسيكون محدودا ،وهذا بدوره ينفي إمكانية أشياء أخرى.
خالل أول الجوالت الرئيسية لمبيعات رمز ، LoanCoinفإن المشترين بإمكانهم الحصول على مكافآت من  ٪100إلى  ٪50من عدد من
الرموز التي تم شراؤها ،على التوالي .وهكذا ،خالل الجولة األولى من المبيعات رمز ل ، ETH1سيستلم المشتري  LCN. 600في المقابل،
خالل الجولة الرئيسية لبيع الرموز ل ، ETH1سيستلم المشتري  LCN. 450وخالل الجولة االخيرة من بيع الرموز ل ، ETH1سيستلم
المشتري  LCN. 300اتضح أن المشترين من الرموز  LoanCoinسوف تكون قادرة على الحصول على مكافآت صلبة خالل أول
الجوالت الرئيسية لبيع الرموز ، LoanCoinولكن خالل الجولة األولى من الرموز بيع المكافأة سيكون أكبر من ذلك بكثير.

وسيتم توزيع  LCN 10،000،000على النحو التالي:
 510 000 LCN - 600 000 LCNالجولة األولى من بيع الرموزLoanCoinLCN - 5 850 000 LCN - 3600000الجولة الرئيسية لبيع الرموز
 LoanCoin 1 539 000+ LCNالجولة الختامية لبيع الرموزLoanCoin 1 011 000 LCNاالحتياطي ` developersومكافأة صندوق  LCN – 1 000 000باونتيإذا كان في نهاية كل بيع الرمز سيكون هناك الرموز  LoanCoinغير المباعة  -سيتم نقلهم إلى االحتياطي الخاص بالمطورين `
وصندوق المكافأة.
دعونا نلقي النظر في تفاصيل جميع مراحل بيع الرموز  LCNواألهداف التي يسعى إليها:

 5.2المرحلة األولى من بيع عملة LoanCoin

ضمن الجولة األولى من  LoanCoinالرموز سيتم بيع من  510 000إلى  LCN 600000في سعر الصرف من ETH = 1
300 LCN.وجميع المشترين من الرموز ضمن الجولة األولى يمكنهم الحصول على مكافأة  ٪100من عدد من الرموز
 LoanCoinتم شراؤها .وبالتالي ،من  850إلى  ETH 1000سيتم رفع  ETH.سيتم استخدام األموال التي وردت لتنفيذ المهام
التالية:
تسجيل المشغل على المنصة:في هذه اللحظة ،تمكنت ليس العديد من الدول لتمرير التشريعات المتعلقة بتداول العملة المشفرة .قمنا بتحليل التشريعات الحالية في
بلدان مختلفة ،واختيار عدة واليات قضائية فيها تسجيل للمشغل منصة  Cryptoloansمرجحا ،من بينها :بريطانيا العظمى ،جبل
طارق ،جزيرة مان ،لوكسمبورغ واستونيا وروسيا البيضاء وقبرص وجمهورية سيشيل.
تسجيل شركة تكنولوجيا المعلومات لتطوير المنصة:للحد من تكاليف التشغيل ،فإن الحل األكثر ربحية يكون تقسيم الشركة إلى مشغل المنصة ومكتب تطوير المنصة .وهذا الحل يقلل من
العبء الضريبي ،وتكاليف الرواتب واستئجار المباني من خالل تنظيم تطوير المنصة في بلد مع انخفاض األسعار واألجور.
إيجار  /شراء مساحة لمكتب تطوير المنصة:في السوق العقاري هو الحال غالبا عندما هناك العقارات في بيع المساحات المكتبية بسعر أقل بكثير من منصبه جاهزا .ثم هناك حالة
أن تكلفة استئجار المساحات المكتبية لعدة أشهر ما يعادل تكلفة المساحات المكتبية في منطقة أقل مرموقة .نحن ال ننوي التركيز على
المكان لمكتب التطوير  -نخطط جدا اقتصاديا وكفاءة إلدارة األموال التي وردت خالل جميع الجوالت من بيع الرموز ،ولذا فإننا
سوف نبحث كل الخيارات الممكنة واتخاذ قرار بناء على األرقام النهائية من تكلفة استئجار المباني ومقارنتها مع تكاليف المباني،
والتي هي للبيع .وبطبيعة الحال ،وجود فرضية خاصة بك اشتري بسعر منخفض أكثر ربحية اقتصاديا من استئجار مكتب استعداد
لفترة طويلة.
توسع الموظفين:وتحيط بها منصة ` Cryptoloansالمنظرين هناك ما يكفي من المتخصصين على مستوى عال في مجال هندسة الكمبيوتر
والبرمجة والتشفير وحماية المعلومات وتصميم المواقع اإللكترونية ،والتسويق ،والخدمات المصرفية واألسواق المالية ،الذين
سيستخدمون الخبرات والمهارات لتطوير برنامجنا.
رواتب الموظفين للمشغل للمنصة ومكتب التنمية.-تكاليف النقل ،رحالت العمل ،والنفقات األخرى.

شراء األجهزة والبرمجيات ،وهو أمر ضروري لنجاح التنمية واختبار قانون العمل من المنصة.تطوير المنصة األساسية الوظيفية:)1تطوير بنية المنصة
)2إنشاء تصميم النظام األساسي
)3تنفيذ مجلس شخصي للعميل
)4تنفيذ المخططات التفاعلية
)5إنشاء مصمم لتقديم طلبات القروض والعروض
)6تحقيق دفتر طلبات القروض والعروض
)7تطوير واجهة التكامل مع نظام الدفع اإللكتروني
)8برمجة القواعد وتنفيذ مهام إصدار وتلقي القروض
)9برمجة القواعد وتنفيذ وظائف شراء وبيع صناديق االئتمان

اختبار من المنصة األساسية الوظيفية:ألفا اختبارو  Cryptoloansظائف المنصة وتحديد الخلل ،وفقا إلى التقارير والشوائب المترجمة.
إعداد للجولة الرئيسية لبيع الرموزLoanCoin:تحقيق مهام التسويق على اإلعالن عن الجولة الرئيسية لل LoanCoinورموز البيع ،وإعداد التقرير على األموال المستخدمة التي
أثيرت خالل الجولة األولى من بيع الرموز ،وإعداد تقرير عن األعمال المنجزة من قبل فريق المشروع.
بيع الرموز ضمن الجولة األولى سوف يستند على مبدأ "كل شيء أو ال شيء" .في حالة أن كمية األموال التي تم جمعها في نهاية
الحملة ستكون أقل من  ، ETH850سيتم إرجاع كل األموال التي تم جمعها للمشترين من الرموز ،وإن كانت حملة ناجحة .يتم
اختيار هذا المبدأ لجمع التبرعات ليست غاية في حد ذاتها لمشروعنا .هدفنا هو خلق المنتج .لتنفيذ المهام المبينة في الجولة األولى من
بيع الرموز بنجاح ال بد من رفع  850على األقل  ETH.إذا لم يتم رفع هذه األموال ،هنا سيصدر أي نقطة لتضليل المشترين :لن
نكون قادرين على تنفيذ المهام المحددة.

 5.3المرحلة الرئيسية من بيع عملة LoanCoin
وخالل الجولة الرئيسية لل LoanCoinالرموز سيتم بيع من  LCN 3،600،000إلى  LCN 5850000في سعر الصرف من
 ETH = 300 LCN. 1وجميع المشترين من الرموز ضمن الجولة الرئيسية يمكنهم الحصول على مكافأة من  ٪50من عدد من
الرموز  LoanCoinشراؤها .وبالتالي ،من  8000سيتم رفع  ETHإلى  ETH. 13000سيتم استخدام األموال التي وردت لتنفيذ
المهام التالية:
تطوير وظيفة إضافية لمنصةCryptoloans:)1تحقيق دفتر أوامر الشراء والبيع من العمالت المشفرة
)2تنفيذ وظائف الشراء والبيع وتبادل عملة التشفير
)3توسيع قائمة األدوات التجارية ودمج Cryptoloansمع شبكات  blockchainبهم.
)4برمجة آلية الدفع لصندوق تأمين العمالء
)5إنشاء قاعدة بيانات تعمل بكامل طاقتها من تاريخ السوق :تاريخ عروض األسعار  ،فروق األسعار  ،الصفقات التجارية المكتملة  ،مشاعر
السوق وحجم شراء وبيع األصول القابلة للتداول
)6تنفيذ مصمم خوارزميات التداول
)7تنفيذ وظائف التداول اآللي بواسطة خوارزمية معينة
)8دمج قاعدة بيانات تاريخ السوق في اختبار خوارزميات التداول
)9تنفيذ آلية آمنة لنقل أصول التشفير إلى محافظ باردة.
)10تنفيذ المصادقة الثنائية
)11توسيع عدد أنظمة الدفع المستخدمة
)12تنفيذ آليات لتأكيد اإلجراءات مع توقيع متعدد

ألفا اختبار وظائف المنصة اإلضافية وإصالح الخلل ،وفقا إلى التقارير والشوائب المترجمة.تطوير النسخة التجريبية من منصةCryptoloans:)1تكامل وظائف النظام األساسي إضافية
)2تطوير العمارة النهائية
)3تطوير التصميم النهائي

اختبار بيتا لمنصة  Cryptoloansوتثبيت العملة  ،وفقا لتقارير الشوائب المجمعة.شراء أجهزة لتشغيل النظام دون انقطاع  ،وتخزين آمن ومأمون ألموال المستخدمين وصندوق تأمين العمالء.الدعم القانوني للحصول على تراخيص ألنشطة التبادل والوساطة في مجال تسجيل األرصدة في بلد تسجيل منصةCryptoloans.-إيجار  /شراء المساحة لمكتب المنصة

-إطالق منصةCryptoloans

 التحضير للجولة النهائية من بيع الرموز:تحقيق مهام التسويق على اإلعالن عن الجولة األخيرة من بيع رموز القروض االئتمانية ،وإعداد التقرير عن األموال المستخدمة التي أثيرت
خالل الجولة الرئيسية من بيع الرموز  ،وإعداد التقرير عن العمل المنجز من قبل فريق المشروع.

مرتبات الموظفين.تكاليف النقل ورحالت العمل والنفقات األخرى.المكونة
مفاوضات حول إدراج الرموز المميزة لـ  LoanCoinمع التبادالتّ

بيع الرموز ضمن الجولة الرئيسية سوف يستند على مبدأ "كل شيء أو ال شيء" .في حالة أن كمية األموال التي تم جمعها في نهاية
الحملة ستكون أقل من  ، ETH8000سيتم إرجاع كل األموال التي تم جمعها للمشترين من الرموز ،وإن كانت حملة ناجحة .يتم
اختيار هذا المبدأ لجمع التبرعات ليست غاية في حد ذاتها لمشروعنا .هدفنا هو خلق المنتج .النجاح في تنفيذ المهام الواردة ضمن
الجولة االساسية لبيع الرموز ال بد من جمع ما ال يقل  ETH. 8000إذا لم يتم رفع هذه األموال ،هناك سيصدر أي نقطة لتضليل
المشترين :لن نكون قادرين على تنفيذ المهام المحددة .في هذه الحالة ،لدينا فريق ينفذ عمل نسخة من منصة  Cryptoloansفقط
مع الوظائف األساسية ،والتي تشمل:
)1الرسوم البيانية التفاعلية
)2مجلس العمالء
)3مصمم طلبات القروض والعروض
)4التكامل مع نظام الدفع اإللكتروني
)5وظيفة إصدار وتلقي القروض
)6إمكانية شراء وبيع أموال االئتمان
)7دفتر طلبات القروض والعروض

 5.4المرحلة النهائية من بيع عملة LoanCoin

خالل الجولة األخيرة من بيع الرموز سيتم بيعها من  LCN 1 539 000إلى  3978000في سعر الصرف من ETH = 1
300 LCN.في هذه المرحلة ،سوف يتم منح مكافآت للمشترين .وبالتالي ،من  5130سيتم رفع  ETHإلى  ETH. 12930سيتم
استخدام األموال التي وردت لتنفيذ المهام التالية:
-

نفقات التشغيل:

مرتبات الموظفين  ،وتكاليف اإليجار  ،وتكاليف النقل  ،ورحالت العمل وغيرها من النفقات المتعلقة باألنشطة اليومية للشركة.
ترخيص األنشطة:الوجود الدولي المتزايد للمنصة .الحصول على التصاريح الالزمة لتقديم الخدمات من قبل منصة  Cryptoloansفي البلدان التي تتطلب
التشريعات ذلك.

الدعم القانوني:يجب أن يتولى المحترفون التسجيل القانوني للوثائق .نحن نخطط لجذب شركات قانونية رائدة لهذه األغراض في البلدان التي سنقدم خدماتنا فيها.
اإلعالن من المنصة:تنفيذ حملة إعالنية للزيادة المتعددة في عدد مستخدمي منصة  Cryptoloansفي البلدان التي تم الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات فيها.
تطوير تطبيقات المحمول كاملة المواصفات لنظامي التشغيل  iOSوAndroid.تطوير واجهة برمجة التطبيقات لتوصيل السيولة الخارجية.بمرور الوقت  ،فإن العديد من المؤسسات المالية :البنوك  ،الصناديق  ،التبادالت سوف تهتم بقدرات منصتنا  ،وسنعمل على إعداد حل ألتمتة
عمليات التفاعل مع هذه المنظمات.

تطوير  APIلربط خوارزميات التداول الخاصة بها:الكثير من المتداولين لديهم أنظمة تداول خاصة بهم ،والتي ال تخضع للتوزيع الشامل .في هذا الصدد ،يحتاج هؤالء التجار إلى األدوات الالزمة
لربط الروبوتات التجارية الخاصة بهم بمنصة التداول :لن يكون نظامنا استثنا ًء وسيوفر الحل الضروري.

وبيع الرموز في الجولة النهائية تجري وفقا لسيناريو آمن .في حالة أن عدد من الرموز تباع سيكون أقل من ، LCN1539000
سيتم وضع الرموز غير المباعة للبيع على خدماتنا وسوف تكون معروضة للبيع حتى سوف تباع الرمز المميز  LCNالماضي .في
هذه الحالة ،لدينا فريق ينفذ نسخة عمل من المنصة وستطلق مع جميع الوظيفة والتي تشمل:
)1خزانة العمالء الشخصية
)2إيداع  /سحب األموال فيات
)3المصادقة الثنائية
)4مصمم خوارزميات التداول
)5الرسوم البيانية التفاعلية
)6وظيفة إصدار وتلقي القروض
)7تأكيد اإلجراءات مع التوقيع المتعدد
)8مصمم طلبات القروض والعروض
)9كتاب ترتيب الشراء والبيع من العمالت المشفرة
)10وظيفة شراء وبيع وتبادل العمالت األجنبية
)11إمكانية شراء وبيع صناديق االئتمان
)12التكامل مع نظام الدفع اإللكتروني
)13كتاب ترتيب طلبات القروض والعروض
)14وظيفة التداول اآللي عن طريق خوارزمية معينة
)15نقل آمن لألصول المشفرة إلى محافظ باردة.
)16قاعدة بيانات كاملة من تاريخ السوق :تاريخ االقتباسات  ،فروق األسعار  ،الصفقات التجارية المكتملة  ،مشاعر السوق وحجم شراء وبيع
األصول القابلة للتداول

الوظائف المتبقية:
- APIلالتصال بخوارزميات التداول الخاصة
- APIلتوصيل السيولة الخارجية

تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل  iOSوAndroidسوف تتحقق تدريجيا على حساب بيع الرموز  LoanCoinوالعموالت من منصة Cryptoloans.
كما سيتم تنفيذ حملة إعالنية خططت لزيادة متعددة في عدد من المستخدمين ،وإصدار التراخيص لألنشطة في البلدان التي يتطلبها
القانون تدريجيا على حساب بيع الرموز  LCNوالعموالت من المنصة.

 5.5حول عموالت المنصة

سوف تتحقق تدريجيا على حساب بيع الرموز  LoanCoinوالعموالت من منصة  Cryptoloans.في مرحلة تشكيل لشركتنا،
ونحن نخطط لتحقيق رقم قياسي مع عموالت منخفضة لخدماتنا  ٪0.1 -و  ٪1اعتمادا على العملية .وستوفر هذه المنصة
Cryptoloansتهمة ارتكاب  ٪1من كل جانب من المشاركين صفقة قرض و  ٪0.1من كال الطرفين من عملية تبادل عملة
مشفرة .يشترط مثل هذا المستوى المتدني من العموالت من الرغبة في جذب أعداد كبيرة من المستخدمين لخدمتنا في أقرب وقت
ممكن .ونحن واثقون من أن النمو في عدد المستخدمين ومعامالتهم وأكثر من تغطية عمولة أقل بالمقارنة مع الشركات المنافسة.
سوف تتحقق تدريجيا على حساب بيع الرموز  LoanCoinوالعموالت من منصة  Cryptoloans.عموالت من منصة
Cryptoloansسيتم حسابها بالدوالر األمريكي .في المعامالت مع العمالت المشفرة ،وسيتم احتساب العمولة على أساس سعر
الصرف الحالي للعمالت المشفرة التي تشارك في الصفقة .وخالل العملية ،سيكون المستخدم قادرا على دفع عمولة مع LoanCoin
)(LCNالرموز والحصول على خصم  ٪25من مبلغ عمولة أو دفع عمولة بعملة المعاملة.
سوف تتحقق تدريجيا على حساب بيع الرموز  LoanCoinوالعموالت من منصة  Cryptoloans.عندما يتم استخدام الرموز
LoanCoinللدفع ،فإن تكلفة العمولة أن  ٪0.75من مبلغ الصفقة من كل مشارك -في عمليات إصدار والحصول على قرض
و ٪0.075لعمليات الصرف على العملة المشفرة.
وصندوق التأمين للعميل الحصول على  ٪10من مبلغ عمولة من كل عملية شراء تتم .إذا تم دفع عمولة من الرموز، LoanCoin
سيتم بيع الرموز الواردة بشأن تبادل جهدنا للحفاظ على السيولة في ظروف انبعاث محدود من ) LoanCoin (LCNالرموز.
وبالنظر إلى الزيادة المحتملة في عدد مستخدمي خدماتنا والمعامالت التي قاموا بها ،قد تكون الرموز  LoanCoinنقص في
المعروض ،وذلك ألن كل مستخدم عاقل يريد لالستفادة من الخصم التي تقدمها ،وهو ما يعني أن المشترين من الرموز لها حافز
لتخزين الرموز الخاصة بهم حتى اإلطالق الكامل للمنصةCryptoloans.
رموز المشترين المهتمين ماليا في استخدام منصة  Cryptoloansعن العمليات اليومية على بيع وشراء وتبادل العمالت المشفرة ،وبالتالي
فإن المخاطر التي مشروعنا سيكون غير ناجحة ،يتم تقليل ليس فقط مع كل مستخدم جديد ،ولكن أيضا مع كل مشتر جديد من الرموز

! LoanCoin

 5.5صندوق التأمين للزبائن

هو إنشاء صندوق تأمين زبائنك خصيصا في صندوق عملة مشفرة على خدمتنا ،على المحافظ والتي سيتم تراكم األموال في كمية
من  ٪10من مجموع الدخل من العموالت من منصة  Cryptoloans.وسوف تستخدم هذه األموال لتعويض المستخدمين في حال
وقوع هجوم القراصنة بنجاح من محافظ ساخنة للزبائن أو غيرها من ظروف القوة القاهرة.
قائمة الظروف القاهرة ما يلي:
هجوم الهاكر الناجح على خدمتناتجميد أموال العمالء في الحسابات المصرفية للشركةإفالس شركات الطرف المقابل لمنصة(  Cryptoloansأنظمة الدفع اإللكترونية  ،مجمعات الدفع  ،أنظمة الدفع الدولية)  ،والتي تمثلحسابات المستخدمين أموال المنصة.

في حالة القوة القاهرة ،وسيتم توزيع األموال المتراكمة في حسابات صندوق تأمين زبائنك بين جميع العمالء من منصة
 ،Cryptoloansبما يتناسب مع المبالغ من األموال المفقودة.
ولما كان عدد من مستخدمي المنصة والمعامالت التي يؤدونها الزيادة ،والمزيد والمزيد من أصول العملة المشفرة تتراكم على
محافظ الصندوق ،األمر الذي سيخلق وسادة هوائية قوية لعمالئنا في حالة القوة القاهرة .وكل المحافظ من صندوق تأمين زبائنك
تكون باردة ،والتي من شأنها حماية األموال المتراكمة من أيدي األفراد غير شريفة.
ونتيجة لذلك ،فإن صندوق تأمين زبائنك تشكل سلة العمالت المشفرة ،والتي ،مع مرور الوقت ،سوف يكون هناك الكثير من العمالت
بها مختلفة .هذا وسوف يسهم في تنويع المخاطر المرتبطة بتقلبات حادة في مختلف أصول التشفير .في النهاية ،فإن ثقة المستخدمين
`لخدمتنا تنمو مع كل معاملة!

 .5وظائف منصة Cryptoloans

الستخدام خدمات منصة ، Cryptoloansجميع العمالء سوف تضطر إلى الخضوع إلجراءات تسجيل بسيطة باستخدام البريد
اإللكتروني أو الشبكات االجتماعية .سوف تكون قادرا على التسجيل في النظام مع ، VKالفيسبوك وينكدين .في البداية ،سوف تكون
منصة  Cryptoloansباللغات اإلنجليزية والروسية .في المستقبل ،سيتم توسيع قائمة اللغات المدعومة مع تطور المشروع.
 5.1الحساب الشخصي للزبائن
بعد التسجيل في النظام ،سيتم توفير لكل عميل حساب شخصي فريد من العمالء مع رقم هوية فريدة من نوعها .سيتم منح جميع
المستخدمين المسجلين الفرصة لخلق محافظ إلكترونية شخصية مع عناوين العمالت المشفرة التي يجري `استخدامها على خدمتنا.
وسيكون لكل محفظة كلمة السر الخاصة بها لتأكيد المعامالت الصادرة ،والذي يتزامن مع كلمة المرور من العميل .حسب تقديرها،
سوف يكون المستخدمون قادرين على تغيير كلمة المرور إلى واحدة فريدة من نوعها ،والتي ال تتطابق مع كلمة المرور من مجلس
العميل والمحافظ األخرى .أيضا ،سيتم إعطاء المستخدمين الفرصة لتعطيل استخدام كلمات السر للمعامالت الصادرة.
ستكون جميع الخدمات من منصة  Cryptoloansمتوفرة فقط من خالل العميل و APIواجهة .وسيكون للمستخدمين المسجلين
على منصة  Cryptoloansلدينا الفرصة لشراء وبيع عملة مشفرة ،وتبادلها ،تقدم للمستخدمين اآلخرين وشراء عملة مشفرة على
االئتمان .وسوف تحصل تلقائيا على وضع المقترض ،وهذا بدوره العميل الذي باع عملة مشفرة على االئتمان سوف تتلقى وضع
المقرض .وسيكون لكل مستخدم لمنصة  Cryptoloansأن يكون قادرا على أن يكون للمقترض والمقرض في نفس الوقت.
ألمن وسالمة أموالها ،سيكون للمستخدمين من الخدمة التي نقدمها تكون قادرة على استخدام إجراءات المصادقة اثنين عامل للوصول
إلى الخزانة الشخصية للعميل.
وعلى الرغم من حقيقة التسجيل اإلجباري كمستخدم للمنصة ،وجميع البيانات الشخصية لعمالئنا ال يمكن الوصول إلى أطراف ثالثة.
البيانات الشخصية لمستخدمينا وتشمل :الدخول وكلمة السر وعنوان ، IPوعنوان ، MACوطريقة تسجيل الدخول ،البريد
اإللكتروني ،المحفظات `عناوين واألصول ،روابط لحسابات الشبكات االجتماعية ،وقائمة من العمليات التي تمت ،وتاريخ
المعامالت شراء وبيع العمالت وإصدار إيصال القروض واالسم واللقب ،وبيانات جواز السفر وبيانات بطاقة الدفع.
في الحساب الشخصي ،سيكون المستخدم قادرا على تحديد الخدمة التي تحتاجها ،ثم ينتقل إلى الصفحة حيث سيكون قادرا على اتخاذ
المزايا الكاملة من منصة  Cryptoloans.على صفحات خدمات شراء وبيع وتبادل العمالت المشفرة ،استالم  -القروض ،فضال
عن تاريخ السوق ،وسيكون للمستخدمين قادرين على مشاهدة الرسوم البيانية التفاعلية من االقتباسات التي تظهر التكلفة الحالية
والتاريخية لألداة المحددة.

 5.2الرسوم البيانية التفاعلية من االقتباسات

ستكون الرسوم البيانية لعروض األسعار من األنواع التالية:
-

شريط الرسم البياني

-

الشمعدان ،جدول

-

خط الرسم البياني

الرسوم البيانية لعروض األسعار ستكون من الفترات الزمنية التالية:
-

5دقائق

-

10دقائق

-

15دقيقة

-

30دقيقة

ساعة واحدة-

ساعتين

-

3ساعات

-

4ساعات

-

6ساعات

-

8ساعات

-

12ساعة

-

يوم 1

-

3أيام

-

أسبوع

شهر-

ربع

-

عام

 5.3مؤشرات التداول

مباشرة بعد االفراج عن الوظيفة اإلضافية للمنصة ، Cryptoloansسيكون للمستخدمين لدينا قادرين على تطبيق مؤشرات التداول
والرسوم البيانية للتداول ،رسم مستويات الدعم والمقاومة ،خطوط االتجاه ،وبناء قنوات التجارة ،ومستويات فيبوناتشي وخطوط
االنحدار وحفظ الرسومات ألجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم الناتجة عن ذلك.
في هذه المرحلة ،سوف تكون مؤشرات التجارة التالية متاحة لعمالئنا:
-

االنتشار

الكسور-التمساح

-

األحجام

-

قوة الدفع

قوة بولزيتحمل القوةقناة السعر-متوسط الحركة

-

البولنجر باند

-مؤشر تدفق المال

-

االنحراف المعياري

متوسط المدى الحقيقي-مؤشر ستوكاستيك

-

مؤشر القوة النسبية

تراكم  /توزيعمؤشر قناة السلع-تحريك متوسط التقارب  /التباعد

تحت الرسوم البيانية لألسعار سوف تكون هناك منطقة عمل حيث ،حسب الخدمة المختارة ،وسوف يكون المستخدمون قادرين على
جعل المعامالت لشراء وبيع عملة مشفرة ،ومكان انتظار أوامر وعقود القرض  ،والدخول في عقود القروض ،أوامر المفتوحة
واألوامر المعلقة ،تاريخ المعامالت ،لتصميم الخوارزميات التداول واختبار الحلول التي تم الحصول عليها.

Cryptoloans 5.4خدمات المنصة

 5.4.1طلبات بيع العمالت المشفرة على االئتمان

إنشاء طلبات بيع عملة مشفرة على االئتمان تسمح لعمالئنا لتصميم عروضها القروض الخاصة ،والتي سوف تشير إلى سعر البيع
لألصل ،ومدة القرض والفوائد على القرض والقيمة اإلجمالية لعقد القرض .ثم سيتم نشر هذه الطلبات في سجل طلبات القروض
والعروض من أجل أن المقترضين المحتملين يمكنهم اختيار عرض مناسب ألنفسهم .إذا كان في كتاب ترتيب طلبات القروض
والعروض في وقت النشر يتسنى بيع عملة على االئتمان ،وهناك أمر لشراء عملة على االئتمان بشروط مماثلة  -وسيتم تنفيذ هذه
األوامر تلقائيا.
 5.4.2طلبات شراء العمالت المشفرة على االئتمان

خلق طلبات شراء عملة على االئتمان تسمح لعمالئنا لتصميم مقترحاتهم للقروض الخاصة ،والتي سوف تشير إلى سعر شراء
األصول ،ومدة القرض والفوائد على القرض والقيمة اإلجمالية لعقد القرض .ثم سيتم نشر هذه الطلبات في سجل طلبات القروض
والعروض من أجل أن المقرضين المحتملين يمكن اختيار عرض مناسب ألنفسهم .إذا كان في كتاب ترتيب طلبات القروض
والعروض في وقت نشر طلب لشراء عملة على االئتمان ،وهناك طلب لبيع عملة على االئتمان بشروط مماثلة  -وسيتم تنفيذ هذه
الطلبات تلقائيا.
 5.4.3بيع العمالت المشفرة على االئتمان
بيع عملة على االئتمان تسمح للمستثمرين عملة الذين يفترضون انخفاض في قيمة الموجودات ،لتنويع المخاطر ومضمونة لكسب
المال عن طريق بيع عملة على االئتمان بالسعر الحالي أو أعلى .وسيتم تشكيل الفائدة على القرض ،وفترة االستحقاق وسعر البيع
لألصل من جانب الدائن لالستثم ار من نفسه بمساعدة المصمم من طلبات القروض والعروض .أيضا ،سيكون المستثمرين والدائنين
لديهم الفرصة الختيار الطلب المناسب للحصول على قرض من كتاب ترتيب طلبات القروض والعروض ويصبح الدائن بشروط
للمقترض.
في ذلك الوقت من الصفقة ،يدفع المستثمر للمقترض ،والمستثمرين والدائنين يتلقى الدفعة األولى بموجب عقد القرض .يتم حظر
القطع التي تباع على االئتمان على المحفظة ،وهو مربوط إلى الحساب الشخصي للمقترض ،ولكن ينتمي إلى المنصة ،حتى سداد
القرض بالكامل .في حال أن المقترض يؤخر دفع المقبل بموجب عقد القرض ،يتم إرجاع النقود للدائن ،وتبقى جميع الدفعات
المدفوعة لصالح المقرض في حوزته .هذا النهج يحفز المقترض على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد ويسمح ضمان عودة
األموال إلى الدائن ،دون اللجوء إلى خدمات مكلفة من المنظمات.
وهكذا ،ويضمن للدائن المستثمرين لكسب المال ،بغض النظر عن المالءة المالية ونوايا المقترض ،وأيضا يحصل على ضمان عودة
القط`  ،في حال المقترض يتوقف عن الوفاء بالتزاماته .المقترض ،بدوره ،يتلقى تحت تصرفه القطع النقدية التي تم شراؤها ،والذي
سوف يكون قادرا على بيعها جزئيا أو كليا ،فضال عن االئتمان بها للمستخدمين اآلخرين على منصة  Cryptoloans.وسوف
يكون المقترض قادرا على سحب النقود التي تم شراؤها إال بعد أن يتم سداد القرض بالكامل.

المقرض سوف تكون قادرة على إدارة األموال التي وردت من بيع العمالت بناء على تقديره الخاص وسحبها في أي وقت.
مثال:
أحد المستخدمين على منصة  Cryptoloansلديه  BTC 1تحت تصرفه .ويفترض أنه في األشهر القليلة القادمة سوف يكون سعر
عملة بيتكوين في الخريف و ،في هذا الخصوص ،يجعل قرار بيع عملة على االئتمان .من أجل تنفيذ خطة المستخدم ينقل أمواله إلى
العنوان  ،الذي يرتبط حسابه في نظامنا ،وبعد ذلك ،مع مساعدة من مصمم طلبات القروض والعروض ،ويجعل عرض االئتمان
للشروط التالية:
حجم المعامالت =  BTC 1فترة االئتمان =  10أشهر سعر البيع =  6000دوالر أمريكي
دوالرا
الفائدة على القرض =  ٪3شهريًا عدد الدفعات الشهرية =  10دفعة شهرية = 780
ً
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  7800دوالر أمريكي (بدون عمولة المنصة)
بعد تسجيل العرض لإلقراض ،يتم حظر  BTC 1على محفظة الدائن ،والعرض للحصول على االئتمان يذهب إلى الكتاب ترتيب
طلبات القروض والعروض ،حيث تلفت انتباه مستخدم آخر منصة  Cryptoloansالتي تقرر الدخول في عقد القرض بشروط
الدائن.
ينقل المستخدم الثاني األموال إلى المحفظة المناسبة ،وتعادل لحسابه في نظامنا ،ومن ثم يجعل عملية شراء عملة وفقا للشروط
المحددة أعاله .في وقت المعاملة ،يتم خصم األموال من المقترض في محفظة فيات في مبلغ  USD (787.8مبلغ الدفع الشهري
باإلضافة إلى لجنة النظام) .إذا كان المستخدم الثاني في وقت المعاملة قرر استخدام الرمز المميز ) LoanCoin (LCNلدفع عمولة
المنصة ،ثم سيتم خصم  780دوالر من له فيات المحفظة ،ومن عنوان عملة المقابل  -أي ما يعادل  5.85الواليات المتحدة دوالر
في الرموز(  LCNإذا دفع لجنة من قبل الرموز ، LoanCoinيتم تخفيض عمولة بنسبة  .)٪25وسيتم احتساب هذا يعادل تلقائيا
استنادا إلى السعر الحالي للرمز  LoanCoinفي البورصة لدينا.
الدفع الشهري من  ،$ 772،2ناقص ارتكاب منصة ، Cryptoloansونقلها إلى الدائن محفظة مناسبة ومتاحة لالنسحاب بأي شكل
من األشكال للوصول .في حالة المستثمرين والدائنين خالل تصميم عرض القرض قررت استخدام ) LoanCoin (LCNالرموز
لدفع رسوم المنصة ،ثم ستقيد محفظته مع  780دوالر أمريكي ،وما يعادل  5.85دوالر أمريكي في ورموز سوف  LCNشطبها
من عنوان عملة مقابلة (عندما يتم دفع عمولة الرموز ، LoanCoinيتم تقليل عمولة بنسبة  .)٪25وسيتم احتساب هذا تلقائيا استنادا
إلى السعر الحالي للرمز  LoanCoinفي البورصة لدينا.

ثم يتم نقل  BTC 1إلى العنوان ،الذي يرتبط مع حساب المستخدم الثاني ،وسدت لالنسحاب حتى يتم دفع الدفعة األخيرة بموجب عقد
القرض .وفي الوقت نفسه BTC 1 ،يمكن استخدامها كليا أو جزئيا لقضية القروض ألطراف ثالثة ،وكذلك يمكن أن تباع في أسعار
الصرف من دون سداد أولي من القرض.
ثم قد يكون هناك العديد من الخيارات لتطور األحداث:
دوالرا باإلضافة إلى عمولة النظام  ،اعتمادًا على طريقة الدفع
)1يدفع المستخدم الثاني بانتظام دفعات شهرية بموجب عقد القرض البالغ 780
ً
  7.8دوالر أو ما يعادلها5.85دوالر في قروض  LoanCoin (LCN).بعد إجراء الدفعة األخيرة بموجب عقد القرض  ،تصبح  BTC 1متاحة للسحب.
)2توقف المستخدم الثاني عن سداد الدفعات الشهرية بموجب عقد القرض .في هذه الحالة  ،يتم إرجاع  BTC 1إلى المقرض  ،والمدفوعات
الشهرية التي تم دفعها بموجب عقد القرض أيضا تبقى في ملكيته.
)3يقرر المستخدم الثاني بيع  BTC 1كليا أو جزئيا بسعر أعلى أو أقل من سعر الشراء دون سداد القرض السابق .سيتم استعراض األمثلة
على مثل هذه العمليات في القسم ذي الصلة.

 5.4.4شراء العمالت المشفرة على االئتمان

شراء عملة على االئتمان تسمح للمستثمرين ،الذين يتحملون ارتفاع في أسعار األصول ،لشراء المبلغ المطلوب من العملة على
االئتمان بالسعر الحالي أو أدنى ،بعد أن دفعت سوى جزء من قيمتها عند الشراء ،ومن ثم دفع المبلغ المتبقي على أقساط متساوية.
هذا النهج يحتمل أن يزيد من األرباح من االستثمار  ،في حين خفض في وقت واحد االستثمار األولي من قبل عدة مرات ،ومعها
مخاطر محتملة .وسيتم تشكيل الفائدة على القرض ،وفترة القرض وسعر شراء األصول من قبل المستثمر المقترض نفسه بمساعدة
المصمم من طلبات القروض والعروض .فإن المقترض المستثمر أيضا يكون قادرا على اختيار عرض القرض المناسب من كتاب
ترتيب طلبات القروض والعروض ويصبح المقترض بشروط الدائن.
في ذلك الوقت من الصفقة ،يدفع المقترض ،والمستثمرين والدائنين الدفعة األولى بموجب عقد القرض .يتم حظر القطع على االئتمان
على المحفظة ،وهو مربوط إلى الحساب الشخصي للمقترض ،ولكن ينتمي إلى المنصة ،حتى سداد القرض بالكامل .في حال أن
المقترض يؤخر الدفع المقبل بموجب عقد القرض ،يتم إرجاع النقود `للدائن ،وتبقى جميع الدفعات المدفوعة لصالح الدائن في
حوزته .وسوف يكون المقترض قادرا على سحب النقود التي تم شراؤها إال بعد أن يتم سداد القرض بالكامل .المقرض سوف تكون
قادرة على إدارة األموال التي وردت من بيع العمالت بناء على تقديره الخاص وسحبها في أي وقت.
بعد استالم القطع التي تم شراؤها ،والمقترض لديه الحق في بيعها جزئيا أو كليا ،فضال عن االئتمان بها مع غيره من مستخدمي
منصة  Cryptoloansدون سداد القروض السابقة .وهكذا ،يتم إعطاء المقترض فرصة لكسب المال عن طريق زيادة سعر صرف
عملة تم شراؤها ،شريطة أن قيمة النقو د في وقت البيع ستكون أعلى من التكلفة االجمالية للقرض (التكلفة اإلجمالية للقرض تشمل
تكلفة شراء القطع النقدية ،وأشار في عقد القرض والفوائد المستحقة على القروض والعموالت من المنصة).
مثال:
أحد المستخدمين لمنصة  Cryptoloansلديه تحت تصرفها  .130 $وقال انه يفترض أنه في األشهر القليلة المقبلة إن سعر األثير
ترتفع ،وفي هذا الصدد ،تقرر شراء  3عمالت معدنية من األثير على االئتمان .من أجل تنفيذ خطة له المستخدم ينقل أمواله إلى
المحفظة المناسبة ،الذي يرتبط حسابه في نظامنا ،وبعد ذلك ،مع مساعدة من مصمم طلبات القروض والعروض ،ويجعل طلب
القرض مع الشروط التالية:
حجم الصفقة =  ETH 3فترة االئتمان =  9أشهر سعر الشراء =  900دوالر
دوالرا
الفائدة على القرض =  ٪3شهريًا عدد الدفعات الشهرية =  9دفع شهري = 127
ً
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  1143دوالر أمريكي (بدون عمولة المنصة)

بعد تسجيل طلب للحصول على قرض USD 130 ،يتم حظر على المحفظة ذات الصلة ،وطلب للحصول على قرض يذهب إلى
كتاب ترتيب طلبات القروض والعروض ،حيث تلفت انتباه المستخدم منصة  Cryptoloansآخر وهو تقرر الدخول في عقد
القرض على الشروط.
ونقل المستعمل الثاني  ETH 3إلى المحفظة المناسبة ،وتعادل لحسابه في نظامنا ،ومن ثم يجعل عملية بيع لعملة على االئتمان على
الشروط المحددة .في وقت المعاملة ،يتم خصم األموال من المقترض في محفظة فيات بمعدل ( $ 128،27مبلغ الدفع الشهري
باإلضافة إلى عمولة النظام) .إذا كان المقترض ،أثناء صياغة طلب قرض ،قرر استخدام ) LoanCoin (LCNالرموز لدفع
عمولة المنصة ،ثم ستتم كتابة  127دوالر امريكى الخروج من فيات  ،ومن عنوان العملة المقابل  -أي ما يعادل من  $ 0.95في
الرموز(  LCNإذا دفع عمولة من قبل الرموز ، LoanCoinيتم تخفيض عمولة بنسبة  .)٪25وسيتم احتساب ما يعادل تلقائيا
استنادا إلى السعر الحالي للرمز  LoanCoinفي البورصة لدينا.
الدفع الشهري من  ،$ 125.73ناقص ارتكاب منصة ، Cryptoloansيتم النقل إلى المحفظة المناسبة من المستثمرين والدائنين
ويصبح متوفرا لالنسحاب بأي شكل من األشكال للوصول .في حالة المستثمرين والدائنين خالل تصميم عرض القرض قررت
استخدام ) LoanCoin (LCNالرموز لدفع رسوم المنصة ،ثم ستقيد محفظته مع  127دوالر أمريكي ،وما يعادل  0.95دوالر
أمريكي في ورموز سوف يتم  LCNشطبها من عنوان مقابل (عندما دفع عمولة من قبل الرموز ، LoanCoinيتم تخفيض عمولة
بنسبة  .)٪25وسيتم احتساب هذا ما يعادل تلقائيا استنادا إلى السعر الحالي للرمز  LoanCoinفي البورصة لدينا.
ثم يتم نقل  ETH 3إلى العنوان  ،الذي يرتبط مع حساب المقترض ،وسدت لالنسحاب حتى يتم دفع الدفعة األخيرة بموجب عقد
القرض .وفي الوقت نفسه ETH 3 ،يمكن استخ دامها كليا أو جزئيا للحصول على قروض القضية إلى أطراف ثالثة ،وكذلك يمكن
أن تباع في أسعار الصرف من دون سداد القروض السابقة.
ثم قد يكون هناك العديد من الخيارات لتطور األحداث:
دوالرا  ،باإلضافة إلى عمولة النظام  ،اعتمادًا على طريقة
)1يدفع المقترض بشكل منتظم الدفعات الشهرية بموجب عقد القرض البالغ 127
ً
الدفع  1.27 -دوالر أو ما يعادلها
0.95دوالر في قروض  LoanCoin (LCN).بعد إجراء الدفعة األخيرة بموجب عقد القرض  ،تصبح  ETH 3متاحة للسحب.
)2يتوقف المقترض عن سداد المدفوعات الشهرية بموجب عقد القرض .في هذه الحالة  ،يتم إرجاع  ETH 3إلى الدائن المستثمر ،
والمدفوعات الشهرية التي تم دفعها بموجب عقد القرض أيضا تبقى في ملكيته.
)3يقرر المقترض بيع  3أوقية بشكل كلي أو جزئي بسعر أعلى أو أقل من سعر الشراء دون سداد قرض مسبق .سيتم استعراض األمثلة على
مثل هذه العمليات في القسم التالي.

 5.4.5بيع العمالت المشفرة التي تم شراؤها عن طريق االئتمان دون سداد القروض السابقة

بيع عملة تم شراؤها على االئتمان دون سداد القروض السابقة تسمح المقترضين لكسب على النمو في سعر عملة تم شراؤها
بدون تغطية تكلفتها .وبالتالي ،سوف يكون المستثمر المقترض له فرصة لزيادة األموال المستثمرة في عدة مرات بشرط أن يبيع
عملة تم شراؤها على االئتمان ستحدث في أقرب وقت ممكن بسعر أعلى بكثير من سعر شراء األصول.
من أجل البساطة في وصف آليات بيع عملة تم شراؤها على االئتمان ،نحن نقدم فكرة "عملة االئتمان"  -هو عملة تم شراؤها عن طريق
االئتمان التي لم تف بعد االلتزامات من جانب المقترض .وعملة االئتمان يمكن استخدامها إلصدار قروض جديدة ،وكذلك يمكن بيعها في
البورصة لدينا .وهو يختلف عن عملة عادية فقط في أنه ال يمكن سحبها من برنامجنا .يصبح العملة االئتماني عادي مباشرة بعد تسديد المقترض
بالكامل بالتزاماته بموجب عقد القرض.

دعنا نأخذ في االعتبار أمثلة على العمليات المحتملة باستخدام العمالت المشفرة من أجل االئتمان:
)1بيع ائتمان العمالت المشفرة جزئيا أو كليا
وسيتم توزيع األموال التي وردت في البيع بين المقترض والدائن في مثل هذه الطريقة أن المقترض سوف تستفيد في حالة البيع
بسعر أعلى من سعر الشراء من عقد القرض ،أو خسارة  -في حالة بيع بسعر أدناه من سعر الشراء من عقد القرض .المقرض ،في
المقابل ،سيحصل جميع الصناديق والمستحقة وفقا لشروط عقد القرض.
في حالة بيع عملة االئتمان بالكامل بسعر أقل من سعر الشراء من عقد القرض ،يجب أن تكون محفظة المقترض فيها األموال التي
سوف تغطي الخسائر الناتجة عن ذلك .ستتم كتابة هذه األموال من ونقلها إلى المستثمرين والدائنين في وقت البيع جنبا إلى جنب مع
المبلغ المتبقي من مدفوعات منتظمة تحت مثل هذا العقد ،وسيتم إغالق العقد نفسه تلقائيا.
في حالة بيع نسبة من عملة االئتمان ،فإن المبلغ المتبقي من مدفوعات منتظمة يقلل التوالي ،إذا فإن األموال التي تقدمها للبيع ال تكون
كافية لسداد كامل القرض .وإال ،سيتم تحويل المبلغ المتبقي من دفعات منتظمة إلى المستثمرين والدائنين ،وسيتم إغالق عقد القرض.
في حالة بيع نسبة من عملة االئتمان بسعر أقل من سعر الشراء من الجزء ذي الصلة من عقد القرض ،يجب أن تكون محفظة
المقترض األموال التي سوف تغطي الخسائر الناتجة عن ذلك .ستتم كتابة هذه األموال من ونقلها إلى المستثمرين والدائنين في وقت
البيع جنبا إلى جنب مع األموال التي وردت من هذا البيع أو مع المبلغ المتبقي من مدفوعات منتظمة تحت عقد القرض إذا كان هذا
المبلغ هو أقل من كمية األموال التي وردت.

في حال أن المقترض قد باع فقط جزء من عملة االئتمان والمبلغ المتبقي من عقد القرض يتوقف على الوفاء بالتزاماته  -يتم إرجاع
القطع المتبقية إلى الدائن ومبلغ المدفوعات العادية التي تلقاها يبقى أيضا في ملكيته.
مثال  1بيع عملة االئتمان في الحجم الكامل بسعر أعلى من سعر الشراء من عقد القرض:
اشترى المقترض  BTC 3على االئتمان على الشروط التالية :سعر البيع = $21000
فترة االئتمان =  10أشهر الدفع الشهري =  2730دوالر فائدة على القرض =  ٪3في الشهر
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  27300دوالر أمريكي (بدون عمولة)
بعد  5أشهر ،ارتفع سعر العمالت التي تم شراؤها إلى  30،000دوالر أمريكي والمقترض قرر جني األرباح عن طريق بيع عملة
االئتمان .ولهذه الغاية ،فقد أنشأ أجل بيع  BTC 3ل  30،000دوالر أمريكي ،والتي وضعت في كتاب النظام ،حيث أعدم تلقائيا
بسبب وجود نظام مضاد للشراء العمالت في نفس السعر لهذا المبلغ.
تم توزيع العائدات من بيع العمالت عن طريق المنصة  Cryptoloansعلى النحو التالي:
تم شطب مبلغ  13،650دوالر أمريكي ونقله إلى الدائن لسداد المبلغ المتبقي من المدفوعات العادية بموجب عقد القرض ؛ عقد القرض مغلقبقي  16350دوالرا ً أمريكيا ً في ملكية المقترض وأصبح متاحا ً لالنسحاب بأي طريقة يمكن الوصول إليهادوالرا
ونتيجة لذلك  ،كسب الدائن  5366دوالر أو  ، ٪36والمقترض بدوره  2666 -دوالر أو  ٪19.66من األموال المستثمرة13.556 :
ً
مقابل  5دفعات منتظمة.

وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل اإلصدار والحصول على قرض من  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع ،ولجنة للصفقة في شراء وبيع العملة في كمية  ٪0.1أو  ،٪0.075اعتمادا على طريقة الدفع.

مثال  2بيع عملة االئتمان في الحجم الكامل بسعر أقل من سعر الشراء من عقد القرض:
اشترى المقترض  BCH 8على االئتمان على الشروط التالية :سعر البيع = 12،000 $
فترة االئتمان =  8أشهر الدفع الشهري =  2100دوالر
الفائدة على القرض =  ٪5في الشهر
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  16800دوالر أمريكي (بدون عمولة)
بعد  5أشهر ،انخفض سعر العمالت المشتراة إلى  8000دوالر أمريكي ،والمقترض قرر عدم تعريض ماله إلى مزيد من المخاطر
وبيع عملة االئتمان .تحقيقا لهذه الغاية ،وقال انه اختار الشراء مع المعلمات التالية:
حجم المعامالت =  ، BCH 8سعر البيع =  8000دوالر
الفرق بين قيمة عقد القرض وسعر البيع لعملة االئتمان هو .8800 $
المبلغ اإلجمالي المتبقي دفعات شهرية بموجب عقد القرض هو  6300دوالر أمريكي.
كتبت هذه األموال من  $ 6300قبالة ونقل للمقرض في وقت البيع ،تم إغالق عقد القرض ،وكان المبلغ المتبقي من  $ 1700ظل
في ملكية المقترض ومتاح لالنسحاب بأي شكل من األشكال للوصول.
ونتيجة لذلك ،حصل الدائن  4666دوالر أو  ،٪46وهذا على الرغم من حقيقة أن العملة تم بيعها بخسارة في السعر .٪33.33
وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل اإلصدار والحصول على قرض من  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع ،ولجنة للصفقة في شراء وبيع العملة المشفرة في كمية  ٪0.1أو  ،٪0.075اعتمادا على طريقة
الدفع.

مثال  3بيع نسبة من عملة االئتمان بسعر أعلى من سعر الشراء من عقد القرض:
اشترى المقترض  ZenCash 300على االئتمان على الشروط التالية :سعر البيع = 4،500 $
دوالرا
فترة االئتمان =  5أشهر الدفع الشهري = 1215
ً
الفائدة على القرض =  ٪7في الشهر
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  6075دوالر أمريكي (بدون عمولة)
بعد  3أشهر ،ارتفع سعر العمالت المشتراة إلى  $ 7500وقرر المقترض لبيع  ZEN 150لتنويع المخاطر له من تصحيح للسوق
ممكن .ولهذه الغاية ،فقد أنشأت يتسنى للبيع  ZEN 150عن  ،$ 3750والتي وضعت في كتاب النظام ،حيث أعدم تلقائيا بسبب
وجود نظام مضاد للشراء العمالت في نفس السعر ل هذا المبلغ.
تم توزيع العائدات من بيع العمالت عن طريق المنصة  Cryptoloansعلى النحو التالي:
تم شطب مبلغ  2430دوالر أمريكي وتحويله إلى الدائن لسداد المبلغ المتبقي من المدفوعات العادية بموجب عقد القرض ؛ تم إغالق عقدالقرض
-بقي مبلغ  1320دوالر في ملكية المقترض وأصبح متا ًحا لالنسحاب بأي طريقة يمكن الوصول إليها

ونتيجة لذلك ،حصل الدائن  $ 1،565أو  ،٪35والمقترض بدوره ( 1،425 $ -مع األخذ في االعتبار القيمة الحالية من 156
ZENالمتبقية) أو  ٪39.69من األموال المستثمرة $ 3545 :لمدة  3دفعات منتظمة.
وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل اإلصدار والحصول على قرض من  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع ،وعمولة للصفقة في شراء وبيع العملة في كمية  ٪0.1أو  ،٪0.075اعتمادا على طريقة الدفع.

مثال  4بيع نسبة من عملة االئتمان بسعر أقل من سعر الشراء من عقد القرض:
قام المقترض بشراء  12وحدة إيثر باالعتماد على الشروط التالية :سعر البيع =  4،800دوالر
فترة االئتمان =  8أشهر الدفع الشهري =  840دوالر
الفائدة على القرض =  ٪5في الشهر
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  6720دوالر أمريكي (بدون عمولة)
وقرر المقترض أن يقلل من مخاطره ويبيع ثلث قيمة العملة
وبعد شهر ،انخفض سعر القطع النقدية المشتراة إلى  3،600دوالر ّ ،
المعدومة .تحقيقا لهذه الغاية ،اختار من كتاب النظام ترتيب شراء العمالت المشفرة مع المعلمات التالية:
حجم الصفقة =  ، ETH 4سعر البيع =  1،200دوالر
إلجراء مثل هذه العملية ،كان المقترض أن يكون  $ 1040على موقعه فيات المحفظة لتغطية الخسارة الناتجة بسبب الفرق السلبي
بين تكلفة  3/1من عقد القرض وسعر بيع ETH.4
تمت كتابة كمية من األموال المذكورة أعاله في كمية  $ 2،240قبالة ونقل للمقرض في وقت البيع ،والمبلغ المتبقي من مدفوعات
منتظمة تحت عقد القرض ،على التوالي انخفضت ومنذ تلك اللحظة أصبح  3640 $أو  $ 520شهريا ،بالنظر إلى أن المقترض أن
يدفع  7دفعات منتظمة.
وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل اإلصدار والحصول على قرض من  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع ،وعمولة للصفقة في شراء وبيع العملة في كمية  ٪0.1أو  ،٪0.075اعتمادا على طريقة الدفع.

 )1بيع ائتمان العمالت المشفرة جزئيا أو كليا

في هذه الحالة ،يتم تشكيل عقد قرض جديد بين المقترض و المقرض _2مع شروط القرض الجديدة .يدفع المقرض _2إلى مدفوعات
المقرض  _1العادية في إطار المخطط الموضح في األقسام "شراء وبيع عملة مشفرة على االئتمان"  ،في حين أن ضمان أموال
اإلرجاع لعقد االئتمان هو عبارة عن عملة معتمة بائتمان من المقرض ، _2على التوالي .يتم تجميد األموال المستمدة بموجب عقد
القرض في محفظة المقترض على منصتنا لسداد االلتزامات إلى الدائن .في وقت الحق  ،سيتم توزيع مبلغ هذه األموال بين الدائن_1
و المقترض بطريقة تجعل الدائن_ 1يتلقى جميع األموال المستحقة وفقًا لشروط عقد القرض_ ، 1وسيحصل المقترض على ربح أو
خسارة:
في حالة بيع عقد القرض ( )2بسعر أعلى من سعر شراء عقد القرض_( 1قيمته اإلجمالية أو جزء من عقد القرض  ، )2فإنالمقترض سيجني رب ًحا .سيتم شطب األموال المتلقاة وتحويلها إلى المقرض في وقت إبرام عقد القرض .وسيتناقص المبلغ المتبقي
من المدفوعات العادية بموجب عقد القرض على التوالي  ،إذا لم يكن مبلغ األموال المستلمة كافيا لسداد القرض بالكامل .خالف ذلك
 ،سيتم إغالق القرض1.
في حالة بيع عقد قرض ( )2بسعر أقل من سعر الشراء لعقد ائتماني (قيمته اإلجمالية أو جزء منها مطابق لعقد القرض) ،سيتعرض المقترض لخسارة .في هذه الحالة  ،يتعين على المقترض الحصول على األموال في محفظة فيات الخاصة به لتغطية
الخسارة الناتجة .سيتم شطب هذه األموال وتحويلها إلى المقرض في وقت إبرام عقد القرض مع سداد الدفعة األولى بموجب هذا
العقد .سﻴﺨفﺾ الﻤﺒلغ الﻤﺘﺒقي مﻦ الﻤﺪفﻮعات العادية بﻤﻮجﺐ عقﺪ القﺮض  -على الﺘﻮالي إذا مﺒلغ األمﻮال الﻤﺴﺘلﻤة غﻴﺮ كافي لﺴﺪاد
القﺮض بالﻜامﻞ .خالف ذلك  ،سيتم إغالق القرض1.
في حالة بيع المقترض لجزء من االئتمان المصرفى االئتماني فقط على االئتمان  ،وبالنسبة للمبلغ المتبقي من عقد القرض_ 1يتوقف
عن الوفاء بالتزاماته  -يتم إرجاع العمالت المتبقية إلى الدائن_ ، 1ويظل مبلغ المدفوعات العادية التي يتلقاها الدائن_ 1في ملكيته.
ثم يتم إلغاء عقد االئتمان  ،ويتم نقل جميع الحقوق والمدفوعات المستحقة بموجب عقد القرض_ 2من المقترض إلى الدائن.

مثال  5لبيع عملة االئتمان على االئتمان بالكامل بسعر أعلى من سعر شراء عقد القرض:
اشترى المقرض _1 10 ZCASHعلى االئتمان وفقا للشروط التالية :سعر البيع = $3000
شهرا
الدفعة الشهرية =  350 $فترة االئتمان = 15
ً
الفائدة على القرض =  ٪5في الشهر
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  5250دوالر أمريكي (بدون عمولة)
المقرض _1قرر بيع  ZEC 10من عملة االئتمان على االئتمان من أجل تنويع المخاطر له من تصحيح للسوق ممكن .تحقيقا لهذه
الغاية ،وقال انه قد خلق عرضا لبيع عملة االئتمان على االئتمان وفقا للشروط التالية:
حجم المعامالت =  ZEC 10فترة االئتمان =  5أشهر سعر البيع =  9000دوالر أمريكي
دوالرا أمريكيًا
الفائدة على القرض =  ٪3شهريًا عدد الدفعات الشهرية =  5دفع شهري = 2070
ً
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  10350دوالر أمريكي (بدون عمولة)
وضع هذا العرض في كتاب ترتيب التطبيقات وعروض القروض ،حيث تم تنفيذه تلقائيا بسبب وجود أجل شراء عملة على االئتمان
بشروط مماثلة.
في وقت إبرام عقد _2القرض ،اتخذت اإلجراءات نفس المكان ،والتي تم وصفها بالتفصيل مع األمثلة في "شراء وبيع عملة على
االئتمان" أقسام .ونتيجة لذلك ،تلقى المقترض  ،_2 10 ZECوتم نقله الدفعة األولى على عقد _2قرض بمبلغ  2070دوالر
أمريكي إلى المحفظة فيات.
ويتم توزيع هذه األموال عن طريق المنصة  Cryptoloansعلى النحو التالي:
تم شطب مبلغ  1750دوالر أمريكي ونقله إلى الدائن لتسديد المبلغ المتبقي من المدفوعات العادية بموجب عقد القرض ؛ تم إغالقعقد القرض.
دوالرا في ملكية المقترضين وأصبح متا ًحا لالنسحاب بأي طريقة يمكن الوصول إليها.
بقي 320ً

وبهذه الطريقة ،حصل المقرض على _1 2250 $أو ٪65
وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل اإلصدار وتلقي قرض بمبلغ قدره  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع.
في حالة توقف المقرض _2على الوفاء بالتزاماته بموجب عقد _2القرض ،سيتم إرجاع  ZEC 10إلى المقترض ،_1وسوف يدفع
دفعات شهرية تحت العقد _2قرض تبقى في ملكية المقترض_1.
في حال أن المقترض _2سوف يقرر بيع  ZEC 10كليا أو جزئيا بسعر أعلى أو أقل من سعر الشراء دون سداد القروض السابقة،
سوف تتخذ اإلجراءات الموضحة في قسم "بيع العملة المشفرة ،التي تم شراؤها في االئتمان ،ودون سداد القروض السابقة".

مثال  5بيع عملة االئتمان على االئتمان بالكامل بسعر أقل من سعر الشراء من عقد القرض:
اشترى المقترض _1 5داش على االئتمان وفقا للشروط التالية :سعر البيع = 2700 $
شهرا
الدفعة الشهرية =  306 $فترة االئتمان = 12
ً
الفائدة على القرض =  ٪3في الشهر
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  3672دوالر أمريكي (بدون عمولة)
بعد  8أشهر ،انخفض سعر العمالت المشتراة إلى  1500دوالر أمريكي والمقترض _1قرر بيع عملة االئتمان على االئتمان
للتعويض جزئيا عن الخسارة على القرض .ولهذه الغاية ،فقد اختار من كتاب النظام طلبات الحصول على القروض ،ويوفر نظام
مناسب لشراء عملة على االئتمان على الشروط التالية:
حجم الصفقة =  5فترة قرض داش  = 3أشهر سعر البيع = USD1500
دوالرا
الفائدة على القرض =  ٪8شهريًا عدد الدفعات الشهرية =  3دفع شهري = 620
ً
كان الفرق بين قيمة القرض والعقد _1العقد _2للقرض .1812 $
وبلغ مجموع ما تبقى من دفعات شهرية تحت عقد _1القرض  ،1224 $وكان الدفعة األولى تحت عقد _2القرض .620 $
في هذا الخصوص ،للدخول في مثل هذا عقد القرض كان المقترض _1أن يكون باإلضافة إلى  $ 604في محفظة فيات من أجل
دفع بالكامل من االلتزامات تجاه المقرض _1.كتبت هذه األموال من وتحويلها إلى المقرض _1مباشرة بعد االنتهاء من عقد _2
القرض ،وأغلقت عقد _1القرض.
وهكذا ،حصل المقرض على _1 972دوالر أمريكي أو  ٪35وهذا على الرغم من حقيقة أن العملة تباع فقد  ٪44.44في
األسعار.
وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل اإلصدار وتلقي قرض بمبلغ قدره  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع.

في وقت إبرام عقد  _2القرض ،اتخذت اإلجراءات نفس المكان ،والتي وصفها بالتفصيل مع األمثلة في "شراء وبيع عملة على
االئتمان" أقسام .ونتيجة لذلك ،تلقى المقترض  _2 5داش ،وتم نقله الدفعة األولى على عقد _2القرض إلى المحفظة فيات من
المقترض_1.
في حالة توقف للمقترض _2على الوفاء بالتزاماته بموجب عقد _2القرض ،سيتم إرجاع  DASH 5إلى المقترض ،_1وسوف
دفعات شهرية تدفع تحت عقد _2قرض تبقى في ملكية المقترض_1.
في حال أن المقترض _2سوف يقرر بيع  DASH 5كليا أو جزئيا بسعر أعلى أو أقل من سعر الشراء دون سداد القروض السابقة،
وسوف تتخذ اإلجراءات الموضحة في قسم "بيع عملة  ،التي تم شراؤها في االئتمان ،دون سداد القروض السابقة".

مثال  6بيع جزء من عملة االئتمان على االئتمان بسعر أعلى من سعر الشراء من عقد القرض:
اشترى المقترض000 MIOTA ،_1 1على االئتمان على الشروط التالية :سعر البيع = 3،500 $
دوالرا
الدفعة الشهرية = 563.88
ً
فترة االئتمان =  9أشهر
الفائدة على القرض =  ٪5في الشهر
القيمة اإلجمالية لعقد القرض =  5075دوالر أمريكي (بدون عمولة)
بعد  5أشهر ،ارتفع سعر العمالت المشتراة إلى  8000دوالر أمريكي والمقترض _1قرر بيع  MIOTA 875من عملة االئتمان
على االئتمان من أجل تنويع المخاطر له من تصحيح للسوق ممكن .تحقيقا لهذه الغاية ،وقال انه قد خلق عرضا لبيع عملة االئتمان
على االئتمان على الشروط التالية:
حجم الصفقة =  875ميوتا
فترة االئتمان =  7أشهر
سعر البيع =  7000دوالر
الفائدة على القرض =  ٪3شهريًا
دوالرا
عدد الدفعات الشهرية =  7دفع شهري = 1210
ً
دوالرا أمريكيًا (بدون عمولة)
القيمة اإلجمالية لعقد القرض = 8470
ً
وضع هذا العرض في كتاب ترتيب التطبيقات وعروض القروض ،حيث تم تنفيذه تلقائيا بسبب وجود أجل شراء عملة على االئتمان
بشروط مماثلة.
في وقت إبرام عقد القرض_ ، 2وقعت نفس اإلجراءات  ،والتي تم وصفها بالتفصيل مع أمثلة في األقسام "شراء وبيع عملة مشفرة
على االئتمان" .ونتيجة لذلك  ،تلقى المقترض  ، MIOTA 875وتم تحويل الدفعة األولى من عقد القرض ( )2بمبلغ  1210دوالر
أمريكي إلى محفظة فيات المقترض .تم شطب هذه األموال وتحويلها إلى دائن_ 1مباشرة بعد إبرام عقد القرض_ ، 2وانخفض
المبلغ المتبقي من المدفوعات العادية بموجب عقد القرض  ،على التوالي  ،ومنذ ذلك الحين أصبح  1045.52دوالر أمريكي أو
 261.38دوالر أمريكي في الشهر  ،على أن يدفع المقترض  4دفعات منتظمة.
وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل اإلصدار وتلقي قرض بمبلغ قدره  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع.

في حالة توقف المقترض عن الوفاء بالتزاماته بموجب عقد القرض  ، 2سيتم إرجاع  MIOTA 875إلى المقترض  ،وستبقى
الدفعات الشهرية المدفوعة بموجب عقد القرض_ 2في ملكية المقترضb_1.

في حالة توقف المقترض عن الوفاء بالتزاماته بموجب عقد القرض  ،سيتم إرجاع  MIOTA 125إلى المقرض_ ، 1وستظل
المدفوعات الشهرية المدفوعة بموجب عقد القرض في ممتلكات المقرض  ،وسيتم إلغاء عقد القرض  ،وجميع الحقوق والمدفوعات
المستحقة بموجب عقد القرض_ 2ستصبح ملكا للمقرض.

في حالة ما إذا قرر المقترض بيع  MIOTA 875كليا أو جزئيا بسعر أعلى أو أقل من سعر الشراء دون سداد قرض سابق  ،فسيتم
تنفيذ اإلجراءات الموضحة في القسم "بيع الـعمالت المشفرة ،والذي تم شراؤها على الرصيد دون سداد قرض مسبق".

مثال  6بيع جزء من عملة االئتمان على االئتمان بسعر أقل من سعر الشراء من عقد القرض:
اشترى المستعير مبلغ  100ل.تك.سي باالئتمان على النحو التالي :سعر البيع =  7000دوالر
دوالرا كفترة ائتمان =  5أشهر
الدفعة الشهرية = 1470
ً
الفائدة على القرض =  ٪1في الشهر
دوالرا أمريكيًا (بدون عمولة)
القيمة اإلجمالية لعقد القرض = 7350
ً
بعد  3أشهر ،انخفض سعر العمالت التي تم شراؤها إلى  USD 50لكل  LTC 1والمقترض _1قرر بيع  ٪50من عملة االئتمان
على االئتمان للتعويض جزئيا عن خسارة الفائدة على القرض .ولهذه الغاية ،فقد اختار من كتاب النظام طلبات الحصول على
القروض ،ويوفر نظام مناسب لشراء عملة على االئتمان على الشروط التالية:
حجم الصفقة = 50
فترة  LTCاالئتمان =  8أشهر
سعر البيع =  2500دوالر أمريكي
الفائدة على القرض =  ٪3كل شهر
عدد الدفعات الشهرية =  8دفعات شهرية =  387.5دوالر
بلغت القيمة اإلجمالية للعقد القرض =  3100دوالر أمريكي (بدون عمولة)
وهكذا ،كان الفارق السلبي بين تكلفة  ٪50من عقد _1القرض وعقد _2قرض  $ .575في هذا الخصوص ،للدخول في عقد _2
قرض كان المقترض  1أن يكون المبلغ المحدد في محفظة فيات ل تغطية كامل الخسارة الناتجة.
تمت كتابة كمية من األموال المذكورة أعاله في كمية  962.5دوالر قبالة وتحويلها إلى المقرض _1مباشرة بعد االنتهاء من عقد _2
القرض .المبلغ المتبقي من مدفوعات منتظمة تحت عقد _1قرض على التوالي وانخفض ومنذ تلك اللحظة أصبح  1977.5دوالر أو
 988.75دوالر أمريكي شهريا ،بالنظر إلى أن المقترض _1أن يدفع  2دفعات منتظمة.
في وقت إبرام عقد _2القرض ،اتخذت اإلجراءات نفس المكان ،والتي وصفها بالتفصيل مع األمثلة في "شراء وبيع عملة على
االئتمان" أقسام .ونتيجة لذلك ،تلقت المقترض  ،_2 50 LTCوتم نقله الدفعة األولى على عقد _2قرض بمبلغ من  387.5دوالر
امريكى للمحفظة فيات من المقترض_1.

وبالنظر إلى األرقام دون األخذ بعين االعتبار ارتكاب منصة  Cryptoloansلتشغيل إصدار وتلقي قرض بمبلغ قدره  ٪1أو
 ،٪0.75اعتمادا على طريقة الدفع.
في حالة توقف للمقترض _2على الوفاء بالتزاماته بموجب عقد _2القرض ،سيتم إرجاع  LTC 50إلى المقترض ،_1وسوف تدفع
دفعات شهرية تحت عقد _2قرض تبقى في ملكية المقترض_1.
في حالة توقف للمقترض _1على الوفاء بالتزاماته بموجب عقد _1القرض ،و LTC 50العودة إلى المقرض ،_1ودفعات شهرية
تدفع تحت عقد _1قرض ستبقى في ممتلكات المقرض ،_1سيتم إلغاء عقد _1القرض ،وجميع الحقوق و والمدفوعات المستحقة
بموجب قرض عقد _2تصبح ملكا للمقرض_1.
في حال أن المقترض _2سوف يقرر بيع  LTC 50كليا أو جزئيا بسعر أعلى أو أقل من سعر الشراء دون سداد القروض السابقة
سيعقد اإلجراءات الموضحة في قسم "بيع عملة  ،والتي تم شراؤها عن طريق االئتمان دون سداد القروض السابقة".

 5.4.5شراء العمالت المشفرة
شراء عملة تسمح لعمالئنا لشر اء األصول عملة للعمالت الورقية من أنظمة الدفع اإللكترونية .سيتم إعطاء المستخدمين الفرصة
لشراء عملة في سعر الطلب الحالي ،الذي يجري حاليا عرضها للباعة ،وذلك باستخدام نظام السوق للبيع ،التي سيكون من
الضروري تحديد حجم المطلوب .أيضا ،سوف يكون عمالئنا قادرين على وضع عروضهم الخاصة لشراء العمالت المشفرة في
انتظار أوامر تحديد السعر المطلوب والحجم .سوف يكون المشترين قادرين على وضع أوامر معلقة لشراء أقل من السعر الحالي -
حد الشراء وفوق السعر الحالي  -شراء إيقاف ،وكذلك اختيار نوع التنفيذ  -تنفيذ جزئي من األمر عندما يتم ضمان السعر ،ولكن
كامل غير مضمونة الكمية أو األوامر ،وعندما يتم ضمان السعر وحجم "امأل أو اقتل" ،ولكن ليس هناك ضمان تنفيذ األوامر .بعد
التنسيب ،وتوضع جميع الطلبات في سجل الطلبات ،حيث أنهم ينتظرون لعرض العداد .في حالة عدم وجود عرض العداد على بيع
عملة بسعر مماثل مع حجم مناسب ستظهر في كتاب النظام ،وسيتم تنفيذ أوامر مضادة تلقائيا.
من أجل إتمام الصفقة في شراء عملة  ،سوف يحتاج المستخدم أن يكون على محفظته في نظامنا كمية كافية من األموال الورقية،
والتي تشمل قيمة الصفقة مع عمولة من منصة  Cryptoloans.سيتم كتابة هذا المبلغ من محفظة العميل لصالح الطرف اآلخر في
المعاملة ومنصة  Cryptoloansفي وقت المعاملة .وعند االنتهاء من هذه العملية ،فإن المشتري يحصل على عدد من القطع النقدية
من عملةتم شراؤها ،المحددة في المعلمات من أجل التجارة ،على المحفظة.

 5.4.6بيع العمالت المشفرة
فإن بيع عملة تسمح لعمالئنا لتبادل أصول عملة من أجل العمالت الورقية من أنظمة الدفع اإللكترونية .سيتم إعطاء المستخدمين
الفرصة لبيع عملة بسعر المزايدة الحالية من قبل المشترين في الوقت الراهن ،وذلك باستخدام نظام السوق للبيع ،والتي سيكون من
الضروري تحديد حجم المطلوب .أيضا ،سيكون لعمالئنا فرصة لوضع عروضهم الخاصة لبيع العمالت المشفرة  -في انتظار أوامر
تحديد السعر المطلوب والحجم .فإن البائعين تكون قادرة على وضع أوامر معلقة لبيع أعلى من السعر الحالي  -حد البيع وأقل من
السعر الحالي  -وقف البيع ،وكذلك اختيار نوع التنفيذ  -تنفيذ جزئي من األمر عندما يتم ضمان السعر ،ولكن كامل غير مضمونة
الكمية أو األوامر ،وعندما يتم ضمان السعر وحجم "امأل أو اقتل" ،ولكن ليس هناك ضمان تنفيذ األوامر .بعد التنسيب ،وتوضع
جميع الطلبات في سجل الطلبات ،حيث أنهم ينتظرون لعرض العداد .في حالة عدم وجود عرض العداد لشراء عملة بسعر مماثل مع
حجم مناسب ستظهر في كتاب النظام ،وسيتم تنفيذ أوامر مضادة تلقائيا.
إلجراء المعامالت من بيع عملة  ،سوف يحتاج المستخدم أن يكون على محفظة له في نظامنا على كمية كافية من األموال ،والذي
يتضمن قيمة الصفقة مع عمولة من منصة  Cryptoloans.سيتم كتابة هذا المبلغ من العميل لصالح الطرف اآلخر في المعاملة
ومنصة  Cryptoloansفي وقت المعاملة .وعند االنتهاء من هذه الصفقة ،فإن البائع يحصل على مبلغ من العملة المحددة في
المعلمات من أجل التجارة ،على المحفظة.

 5.4.6تبادل العمالت المشفرة

تبادل عملة مشفرة تسمح للمستخدمين من منصة  Cryptoloansلجعل المعامالت على شراء وبيع عملة دون استخدام العمالت
الورقية أو بيتكوين كما العمالت الوسيطة .وهذا النهج يجنب تحويل مزدوج ونتيجة لذلك  -تقليل رسوم العمولة للعمالء ،ولتجار
العملة  -سوف توفر مجموعة واسعة من أدوات التداول لتطبيق استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
سيتم منح عمالئنا الفرصة لشراء وبيع عملة بالسعر الحالي باستخدام أوامر السوق في الشراء والبيع ،والتي سيكون من الضروري
لتحديد الحجم المطلوب .في نفس الطريق ،سوف يكون المستخدمون قادرين على وضع طلبات تبادل العمالت في شكل أوامر معلقة
لتحديد السعر المطلوب وحجم الصفقة .وسيتم توفير لعمالئنا هذا النوع من األوامر المعلقة:
شراء حد  -أمر معلق للشراء تحت السعر الحاليشراء وقف  -أمر معلق للشراء فوق السعر الحاليحد البيع  -أمر معلق للبيع أعلى من السعر الحالي-إيقاف البيع  -أمر معلق للبيع أدنى السعر الحالي

وستكون جميع األوامر المعلقة المتاحة تقترن بخيار التنفيذ الجزئي ،عندما يتم ضمان سعر التنفيذ ،ولكنها غير مضمونة لوحدة
التخزين بالكامل من النظام ومع شروط صارمة " -امأل أو اقتل" ،عند كل وحدة التخزين بالكامل والسعر هي مضمونة ،ولكن ليست
مضمونة في تنفيذ األمر.
بعد التنسيب ،توضع جميع الطلبات في سجل الطلبات ،حيث أنهم ينتظرون لعرض العداد .في حالة عدم وجود عرض العداد على
تبادل عملة بسعر مماثل مع حجم مناسب ستظهر في كتاب النظام ،وسيتم تنفيذ أوامر مضادة تلقائيا.
إلجراء تبادل عملة ،سوف يحتاج المستخدم أن يكون على محفظة عملة له في نظامنا كمية كافية من األموال  ،والذي يتضمن قيمة
الصفقة مع عمولة من منصة  Cryptoloans.سيتم كتابة هذا المبلغ من العميل لصالح الطرف اآلخر في المعاملة ومنصة
 Cryptoloansفي وقت المعاملة .وعند االنتهاء من هذه العملية ،سوف تظهر للمستخدم عدد من القطع النقدية من عملة تم
شراؤها ،المحددة في المعلمات من أجل التجارة ،على موقعه عملة المحفظة.

 5.4.9التبادل األوتوماتيكي للعمالت المشفرة
التداول اآللي للعملة يسمح لعمالئنا لتنفيذ التداول الحسابي ألصول عملة على منصة  Cryptoloansوفقا لنظام تجاري معين،
والتي سيتم تصميمها بمساعدة مصمم خوارزميات التداول.

 5.4.16مصمم خوارزميات التبادل
إن مصمم خوارزميات التداول تسمح للمستخدمين من منصتنا لخلق أنظمة التداول الخاصة بهم دون برامجه ،واختباره على نقل
التاريخ المتاح .ستكون عملية إنشاء بسيطة وبديهية ،للعمالء وسيتم تقديم مجموعة واسعة من مؤشرات السوق والظروف لفتح
وإغالق األوامر .وهذا تبسيط كبير في عملية إنشاء أنظمة التداول ،ألنه اآلن التاجر ال يحتاج إلى معرفة لغات البرمجة لكتابة
روبوتات التداول.
أوال وقبل كل شيء ،عمالئنا سيكونون قادرين على استخدام األدوات التالية لتحليل السوق التلقائي وصنع القرار:
الشروط المنطقية ألوامر فتح  /إغالق:
)1التجارة في الوقت من يوم واحد :إجراء المعامالت لشراء وبيع وتبادل العمالت األجنبية بدقة في أوقات معينة من اليوم
)2التجارة في أيام األسبوع :إجراء المعامالت لشراء وبيع وتبادل العمالت األجنبية بدقة في أيام معينة من األسبوع
)3تعديل أمر معلق عند تنفيذ شرط منطقي جديد
)4حذف طلب معلق في وقت محدد من اليوم

)5المؤشرات الفنية للسوق وإشاراتها:
-

أحجام:

أ) حجم أعلى من المستوى المحدد
ب) حجم أقل من المستوى المحدد
ج) زاد حجم التداول
د) انخفض حجم

الكسور:أ) اخترق الرسم البياني للسعر مستوى الفركتال األخير ألعلى
ب) اخترق الرسم البياني للسعر مستوى الفراكتل األخير

قناة السعر(PC):أ) تذبذب حركة البارات  Nاألخيرة في نطاق التداول
ب) اخترق الرسم البياني للسعر نطاق التداول ألشرطة  Nاألخيرة
ج) اخترق الرسم البياني للسعر نطاق التداول ألشرطة  Nاألخيرة أسفل

المتوسط المتحرك(MA):أ) سعر إغالق الشريط أعلى منMA

أ) سعر إغالق الشريط أقل منMA
ب) تجاوز الرسم البياني للسعر  MAمن األسفل إلى األعلى
ج) تجاوز الرسم البياني للسعر  MAمن أعلى إلى أسفل

كروسMA:أ) سريع  MAأعاله بطيءMA
ب) سرعة  MAأدناه بطيئةMA
ج) عبر  MAسريع بطيء  MAمن أسفل إلى أعلى
د) تجاوز  MAسريع بطيء  MAمن أعلى إلى أسفل

-

البولنجر باند:

أ) سعر إغالق الشريط أعلى من الحد العلوي من البولنجر باند
)bسعر إغالق الشريط أقل من الحد األدنى من البولنجر باند
ج) تجاوز الرسم البياني للسعر شريط بولينجر األوسط من األسفل إلى األعلى
د) تجاوز الرسم البياني للسعر شريط بولينجر األوسط من أعلى إلى أسفل

االنحراف المعياري(SD):أ) خط  SDأعلى من المستوى المحدد
ب) خط  SDأقل من المستوى المحدد
ج) عبر خط  SDالمستوى المحدد من أسفل إلى أعلى
د) عبر خط  SDالمستوى المحدد من أعلى إلى أسفل

مؤشر ثقة السوق:أ) خط المؤشر فوق المستوى المحدد
ب) خط المؤشر أقل من المستوى المحدد

مؤشر تدفق المال(MFI):أ) خط  MFIأعلى من المستوى المحدد
ب) خط  MFIأقل من المستوى المحدد
ج) تجاوز خط  MFIالمستوى المحدد من أسفل إلى أعلى
د) تجاوز خط  MFIالمستوى المحدد من األعلى إلى األسفل
هـ) لقد غير خط مؤسسات التمويل األصغر اتجاهه صعودا ً

)لقد غير خط  MFIاتجاهه إلى األسفل
مؤشر القوة النسبية(RSI):أ) يكون خط  RSIأعلى المستوى المحدد
ب) يكون خط  RSIتحت المستوى المحدد
ج) عبر خط  RSIالمستوى المحدد من أسفل إلى أعلى
د) عبر خط  RSIالمستوى المحدد من األعلى إلى األسفل
االستوكاستك االستوكاستك:أ)K ٪خط أعلى منD ٪
ب) خط ٪ Kأقل من خط٪ D
ج) تجاوز خط ٪٪ Kخط  Dمن األسفل إلى األعلى
د) يتجاوز خط ٪٪ Kخط  Dمن األعلى إلى األسفل
ه)D ٪سطر فوق المستوى المحدد
و) خط ٪ Dدون المستوى المحدد
ز) عبر خطD ٪المستوى المحدد من أسفل إلى أعلى
ح) تجاوز خطD ٪المستوى المحدد من األعلى إلى األسفل
أيضا ،سيتمكن العمالء لدينا من خيارات مثل:
اختيار أداة التداول للتحليلاختيار اإلطار الزمني لالقتباسات ألداة التداول التي تم تحليلهااختيار الفترة التاريخية لالقتباسات ألداة التداول التي تم تحليلهااختيار نوع الطلب التجاري  /شراء الحد  /شراء وقف البيع  /البيع  /البيع-اختيار المسافة من السعر الحالي إلى موقع األمر المعلق

في المستقبل ،سيكون لدينا فريق يكمل هذه القائمة مع المؤشرات وشروط جديدة ألوامر فتح  /إغالق .سنكون على اتصال مستمر مع
العمالء من منصة  Cryptoloansبواسطة وسائل االتصال على منتدانا ،ونحن سوف نكون سعداء إلضافة شروط منطقية
ومؤشرات السوق المقترحة من قبل المجتمع .وسيكون للمستخدمين لدينا قادرين على الجمع بينهما في أي تكوين مناسب ألقصى قدر
من النتائج .في مصمم الخوارزميات التداول ،سوف يكون عمالئنا قادرين على اختبار استراتيجية التداول للحصول على البيانات
التاريخية التي من شأنها أن توفر خدمتنا لتاريخ السوق.

 5.4.11خدمة تاريخ السوق
خدمة تاريخ السوق سوف تتيح للعمالء من منصة  Cryptoloansللحصول على المعلومات الالزمة ألنظمة البناء والتجارة:
تاريخ النقل وتاريخ النشر ،تاريخ انجاز المعامالت ،وتاريخ الشراء والبيع ،وتاريخ نسبة البائعين والمشترين .وستكون هذه البيانات
المتاحة سواء في شكل رسوم بيانية تفاعلية ،وفي شكل جداول البيانات ،والتي سوف يكون التحميل في تنسيق ملفCSV.
 5.4.12المحفظات الباردة
سوف يتم تخزين أصول العمالت على محفظة باردة تسمح للمستخدمين من منصة  Crypoloansللحفاظ على القطع النقدية في
مكان آمن دون اللجوء إلى استخدام محافظ أجهزة باهظة الثمن .وهكذا ،فإن عمالئنا تكون قادرة ليس فقط بأمان تخزين أموالهم،
ولكن أيضا على شراء المعدات المتخصصة .سيتم فرض رسوم رمزية بقيمة  $ 1شهريا لكل عنوان بارد حيث يتم تخزين أصول
العملة.
إذا كان المستخدم سوف تبقى أمواله في محفظة باردة لمدة أقل من شهر واحد ،وسوف يكون ثمن العمولة فقط  1دوالر أمريكي .إذا
كان العميل في غضون شهر ونقل أمواله من محفظة باردة لمحفظة ساخنة ،ومن ثم إرجاع األموال أو جزء منها يعود  -لن يتم
تحصيل رسوم لهذا الشهر مرة أخرى.
من أجل تخزين أصول عملة في محفظة باردة ،سوف يحتاج العميل لنقل أمواله إلى العنوان المقابل في نظامنا  -معلومات عن
الصفقة سيتم تسجيلها في أقرب كتلة تابعة للشبكة ،في القيام بذلك هناك عمولة لتحويل األموال داخل الشبكة تقع على عاتق المستخدم.
من أجل سحب أصول التشفير الخاصة من محفظة باردة ،سوف يحتاج المستخدم إلى تقديم طلب المقابلة ،التي سيتم تنفيذها خالل 24
ساعة ،وهذا يتوقف على حجم العمل في خدمة منصةCryptoloans.
 6.5منتدىCryptoloans
ان منصة  Cryptoloansتسمح للموظفين لدينا لتلقي التغذية المرتدة من المستخدمين في شكل تعليقات على تشغيل النظام ،تود
لتحسين الخدمات وتنفيذ حلول جديدة .سوف يقوم المستخدمين بدورهم بالحصول على فرصة إضافية للتواصل مع ممثلي المنصة
والحصول على منصة مضيئة جديدة للتواصل فيما بينهم .مع مساعدة من المنتدى ،سوف يكون عمالئنا قادرين على االتفاق مسبقا
على شروط عقود قروضها ،والتعبير عن احتياجاتهم وتقديم األفكار والمقترحات الخاصة بهم.

 .6خارطة الطريق
أكتوبر  :2616تشكيل مفهوم األمن

نوفمبر -P2P 2616اإلقراض : www.cryptoloans.top
ديسمبر  :2616نشر المستند التقني
يناير  :2616بداية الحملة اإلعالنية

فبراير  :2616إطالق المنتدى Cryptoloans
مارس  :2616الجولة األولى من بيع  LoanCoinالرموز
أبريل  :2616بداية من تطوير المنصة
يونيو  :2616تطوير العقود الذكية للتأمين

يوليو -2616اإلقراض  P2P:للمنصة والتكامل مع blockchain
سبتمبر  :2616إطالق الخدمات األساسية في منصة  Cryptoloansعلى طريقة االختبار :المعامالت األولى على المنصة والعموالت
سبتمبر  :2616بداية الحملة اإلعالنية
أكتوبر  :2616نشر النتائج المالية للمنصة  Cryptoloansعن الشهر األول من العملية والتوقعات لمزيد من التطوير
نوفمبر  :2616الجولة الرئيسية للبيع  LoanCoinالرموز
ديسمبر  :2616بداية تطوير وظائف المنصة اإلضافية
فبراير  :2619قاعدة بيانات للسوق تاريخ يونيو  :2619مصمم خوارزميات التداول والتداول اآللي
يوليو  :2619إطالق خدمات إضافية من  Cryptoloansعلى وضع االختبار
سبتمبر  :2619االفتتاح الرسمي لل  Cryptoloansللتبادل
سبتمبر  :2619بداية الحملة اإلعالنية
أكتوبر  :2619نشر  Cryptoloansالنتائج المالية
نوفمبر  :2619الجولة األخيرة من بيع  LoanCoinالرموز

يناير  :2626بداية الحملة اإلعالنية لتعزيز Cryptoloans
مايو  :2626اإلفراج عن تطبيقات الجوال لدائرة الرقابة الداخلية والروبوت
يوليو : API 2626لتوصيل السيولة الخارجية
سبتمبر : API 2626لالتصال بخوارزميات التداول

 .6الخاتمة

في الختام ،أود أن أقول أنه اآلن هناك حاجة إلى المنصة لدينا أكثر من أي وقت مضى من قبل جميع سكان األرض والمجتمع في
العمالت المشفرة على وجه الخصوص .القاضي لنفسك :األجهزة الستخراج العمالت المشفرة أصبحت اليوم أكثر تكلفة يوم بعد
يوم ،يتزايد قيمة العمالت أضعافا مضاعفة ،وتبادل العمالت القائمة ال تعامل مع تدفق عمالء جدد وإغالق تسجيل المستخدمين
الجدد - ،ونتيجة لذلك تحتكر السوق ويصبح الوصول إلى الغالبية العظمى من سكان العالم محظورا.
الفوائد لدينا واضحة .كل يوم اآلالف واآلالف من الناس في جميع أنحاء العالم التي تواجه مشاكل اليوم نتمكن من حل .وهناك
حاجة إلى الحلول لدينا من قبل الجميع :المستثمرين والمقرضين ،والمقترضين والتجار والوافدين الجدد من السوق.
ونظرا للديناميكية الحالية لنمو القيمة السوقية للعمالت المشفرة ،يمكن أن يكون القول بكل ثقة أنه مع مرور كل يوم أكثر وأكثر
من الناس يعبرون عن الرغبة في الحصول على هذه العمالت ،ولكن في ظروف محدودية العرض ،وسعره من المرجح أن
يستمر في النمو أضعافا مضاعفة .ونتيجة لذلك ،السبيل الوحيد للحصول على هذه العمالت بالنسبة لمعظم الناس سوف يشترون
على االئتمان.
Cryptoloansهو المنصة األولى والوحيدة التي تقدم خدمات شراء وبيع هذه العمالت بشكل آمن على االئتمان .لقد قمنا
بتطوير آلية تسمح للمشترين في حق التمتع بجميع مزايا شراء العمالت المشفرة على االئتمان ،والمستثمرين الدائنين  -لتنويع
المخاطر وضمان عودة القطع النقدية ،والتي صدرت في االئتمان ،أو قيمتها المعلنة.
سوف  LoanCoinنقدم لعمالئنا فرصة فريدة للحصول على خصم  ٪25على منصة  Cryptoloansوتلقي القروض ،وشراء
وبيع وتبادل العمالت .الرموز التي في منصتنا سوف تضع تلقائيا للبيع من أجل الحفاظ على السيولة في ظروف انبعاث محدود
من الرموز (مليون فقط  .)10خالل أول الجوالت الرئيسية  LoanCoinمن البيع ،فإن المشترين بإمكانهم الحصول على
مكافآت من  ٪100إلى  ٪50من عدد القطع النقدية التي تم شراؤها ،على التوالي.
مزايا شراء الرموز  LoanCoinواضحة ،ولكن الشيء األكثر أهمية هو أن قبل الجولة الرئيسية لبيع الرموز مجتمع العملة
المشفرة سوف يكون بالفعل قادرا على استخدام نسخة عمل من المنصة مع الوظائف األساسية التي من شأنها أن تتحقق على
حساب جمع األموال ضمن الجولة األولى من بيع الرموز.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل فريق من ذوي الخبرة من المتخصصين الذين لديهم خلفية قوية في مجال تطوير التطبيقات
المصرفية ،وتطبيقات لتحليل الوضع في األسواق المالية ،وبناء أنظمة التداول الحسابي .وسوف نطبق كل خبرتنا والمهارات
الالزمة لتنفيذ المهام والمهام المبينة في هذه الوثيقة بنجاح.
وأخيرا ،أود أن يخطر المشترين من الرموز أنه في حالة النزاعات المتعلقة بترجمة الكتاب األبيض ،والنسخة األصلية من الوثيقة
ستكون النسخة الروسية من الكتاب األبيض هي األصلCryptoloans.

 قائمة مصادر المعلومات.9

[1] - https://www.credit-suisse.com/corporate/en/responsibility/news-stories/articles/newsand-expertise/2015/10/en/global-wealth-in-2015-underlying-trends-remain-positive.html
[2] - https://cointelegraph.com/news/cameron-winklevoss-predicts-that-bitcoin-will-reachmulti-trillion-value
[3] - https://cointelegraph.com/news/billionaire-fortress-investor-cryptocurrencies-will-beworth-5-trillion-by-2022
[4] - https://www.cnbc.com/2014/03/11/forex-manipulation-how-it-worked.html
[5] - http://fortune.com/2014/11/12/banks-fined-3-2-billion-to-settle-forex-manipulationclaims/
[6] - http://www.nasdaq.com/article/why-do-most-traders-lose-money-trading-forexcm768868
[7] - https://www.dailyfx.com/forex/fundamental/article/special_report/2015/06/25/what-isthe-number-one-mistake-forex-traders-make.html
[8] - http://fortune.com/2017/09/14/bitcoin-bubble-investments-short/
[9] - https://howmuch.net/articles/bitcoin-wealth-distribution

