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تنصل
لقد كتب هذا المستند التقني ليكون بمثابة وسيلة إعالمية " لبيع العملة " المقبل .والمحتوى الوارد هنا ال يشكل وسيلة الستدراج
العروض للطرح أو عرض في أي أوراق مالية .وفقا لذلك ،ال يعني المحتوى في هذا المستند التقني تقديم أي مشورة استثمارية
أو دعوة للمشاركة في استثمارات األوراق المالية.
ما هو أكثر من ذلك ،األداء السابق ال يوفر ضمانات أو مؤشرات على النتائج المستقبلية .ونتيجة لذلك CoVEX ،ال بأي شكل
من األشكال يقدم ضمانات (سواء صراحة أو ضمنا) وينكر كل االلتزامات التي قد تنشأ عن أي محتوى وارد في هذا النظام.
وسوف يستند أي عرض أو التماس في مذكرة سرية ومقبولة للطرفين من خالل  CoVEXوأصحاب عملة واحدة.
المعلومات الواردة في هذه الوثيقة سرية وال يمكن نشرها أو مشاركتها مع اآلخرين من دون الحصول على موافقة خطية
من  CoVEX.ال يمكن تغييرها من الوثيقة إال  CoVEX.نشر ،أو تبادل هذا المستند التقني ال يعني أن القوانين ذات الصلة
أو المتطلبات التنظيمية تم االلتزام بها.
الرجوع إلى "بيع العملة " االتفاق في https://www.covexlabs.comألحكام وشروطICO.

إشعار قانوني
يرجى قراءة هذا القسم بعناية فائقة .المعلومات الواردة هنا ينبغيال يمكن أن تعتبر قانونية ومالية ،أو نصائح صريبية .قبل
المشاركة في العرض ،من المهم استشارة الخبير القانوني ،المستشار المالي أو الضريب.
ال تتحمل  CoVEXالمذكورة و CoVEXأعضاء المذكورة هنا )أي طرف ثالث مزود الخدمة يكون مسؤوال عن أي ضرر صريح أو
ضمني أو خسارة قد تنشأ من الوصول إلى هذا المستند التقني ،المواد التى  CoVEXأو الوصول إلى الموقع
https://www.covexlabs.com
القطع النقدية  CoVEXكما ذكر في هذه الوثيقة التي يصدرها  CoVEXمختبرات التكنولوجيا المحدودة ،ستطبق على جميع
المساهمات تجاه أهداف ، CoVEXبما في ذلك ولكن ال تقتصر على تعزيز ودعم البحوث وتصميم وتطوي ،والدعوة Ygn
المركزية منصة التداول.
هذا المستند التقني هو المقصود فقط لتوفير أغراض إعالمية عامة وال بأي شكل من األشكال تشكل وثيقة اكتتاب أو أي دعوة
للدخول في استثمارات في أي والية قضائية معمول بها .المعلومات هي أيضا ليست شاملة ،وبالتالي فإنه ال يكون بمثابة عالقة
تعاقدية.
ال تشكل هذه الوثيقة طرح من قبل  CoVEXللتداول في العمالت  CoVEXوال يمكن أن أو أي مكون منها وال وقائع تمثيلها
توفر األساس ل ،أو يمكن االعتماد عليها في ما يتعلق ،أي قرار استثماري أو عقد .يجب أال يفسر العمالت CoVEX
العمالت غير األمنية وعلى هذا النحو تعني عروض األوراق المالية في أي والية قضائية.
ولذلك ،كمشارك ،ال شيء في هذا المستند التقني يمكن أن يدل على ،تعهد أو تمثيل للعروض المستقبلية للمنصة  CoVEX.أي
اتفاق بين  CoVEXوانتم ،في اتصال تداول العمالت ، CoVEXيجب أن تحكمها ظروف بيع عملة منفصلة.
كل من الموظفين  CoVEXتخلي مسؤوليتها ،كافة الضمانات واإلقرارات والتعهدات إلى أي شخص أو كيان .يجب على
حائزي العملة المحتملين  CoVEXأن تنظر بعناية وتقييم كافة المخاطر المرتبطة مع بيع  CoVEXعملة،CoVEX ،
والموظفينCoVEX.
من خالل قراءة هذه الوثيقة أو أي جزء منها ،فإنك تقر وتسمح  CoVEXوأعضاء فريق  CoVEXعلى النحو التالي: -
 )aتقر بأن: -
 قد تكون عمالت الـ  CoVEXأقل قيمة ؛
 ال يوجد ضمان أو تمثيل للقيمة أو السيولة المرتبطة بالعمالت المعدنية في  CoVEX؛
 ال يتم تقديم عمالت معدنية من  CoVEXألغراض المضاربة .و
 ال يتحمل أي من موظفي  CoVEXو  /أو  CoVEXالمسئولين عن أو تكون مسؤولة عن قيمة عمالت الـ
 ، CoVEXأو قابليتها للنقل و  /أو السيولة و  /أو التوافر إلى أي سوق عن طريق أطراف أخرى أو غير
ذلك.
 )bفي أي قرار بالتداول في عمالت معدنية من  CoVEXأو المشاركة في عملية األيردروب ،لن تكون قد
خضعت ألي معلومات موضحة في هذه الوثيقة؛
 )cأنت تقر وتفهم وتوافق على أن هذه الوثيقة و  CoVEX ICOال تعتبر أي مشورة أو بيان أو اقتراح لمزايا
CoVEXو  /أو  CoVEX ICO؛
 )dالمعلومات المقدمة هنا سرية وال يمكن توزيعها على اآلخرين دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من
CoVEX؛

 )eفي حال كنت تريد شراء العمالت ، CoVEXسوف يكون على نفقتك الخاصة وأن تتأكد من االمتثال لجميع القوانين
وااللتزامات التنظيمية والقيود ذات الصلة في أي والية قضائية (كما هو الحال قد يكون)؛ و
 )fتقر بأنك لست مؤهالً لشراء أي عمالت معدنية من  CoVEXإذا كنت مواطنًا أمريكيًا أو مقي ًما أو مواطنا ً أو مقيما ً
في جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية سنغافورة أو أي بلد آخر تفرض عليه المملكة المتحدة عقوبات. .
 )gجميع البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والبيانات التي يتم اإلدالء بها من خالل البيانات الصحفية أو في أي مكان
يمكن الوصول إليه من قبل الجمهور والبيانات الشفوية األخرى التي قد يتم تقديمها من قبل الـ  CoVEXو  /أو
موظفي  CoVEXقد ال تشكل سوى بيانات استشرافية .وقد يشمل ذلك  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،بيانات النية
أو المعتقدات أو التوقعات الحالية فيما يتعلق بظروف السوق واستراتيجيات وخطط األعمال والتوقعات المالية
والمتطلبات المحددة وممارسات إدارة المخاطر.
 )hنحن لدينا تصميم وتطوير بوابة P2P ،قرض الدفع و خدمة البطاقة المدفوعة مسبقا .نحن لم نطبق الترخيص في أي
مجلس قضائي وتفويض الوكالة .ولكن سوف نطبق الترخيص في أفضل حل قضائي للمعبر P2P ،قرض الدفع
وخدمة بطاقة مسبقة الدفع.
لذلك ،يجب أن ال يتم االعتماد الزائد على هذه التصريحات ألنها قد تنطوي على المخاطر وغير المعروفة المخاطر والشكوك
والعوامل األخرى التي قد تسبب النتائج الفعلية في المستقبل لتكون مختلفة كثيرا عن تلك التي وصفهتا البيانات .هذه البيانات
هي ذات الصلة فقط اعتبارا من تاريخ هذا المستند التقني ،وكالهما  CoVEXوالموظفين  CoVEXينكرون صراحة أي
مسؤولية (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) إلطالق أي تنقيحات في البيانات التطلعية.
حيث يشكل هذا المستند التقني المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر طرف ثالثCoVEX ،والموظفين CoVEX
لم يتم التحقق بشكل مستقل من الدقة أو اكتمال هذه المعلومات .ال يوجد أي ضمان لدقة أو اكتمال هذه البيانات وال تمثيل،
ضمانات أو تعهدات أو يزعم أن تقدم دقة أو اكتمال المعلومات الواردة من أطراف ثالثة.
يخضع أي اتفاق فيما يتعلق التداول في العمالت  CoVEXبواسطة وثيقة منفصلة من شأنها أن تحدد البنود والشروط (الشروط
واألحكام) التي ستتاح في https://www.covexlabs.comقبل بيع أي قطعة نقدية  CoVEX .في حالة وجود تضارب
بين الشروط واألحكام وهذا المستند التقني ،يجب على الشروط واألحكام أن تسود.
سيتم حظر نسخ أي جزء من هذا المستند التقني ،وتوزيعها بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من، CoVEX
وعلى وجه التحديد يجب أال تنتقل إلى أي والية قضائية حيث يقتصر هذا التوزيع.

األحكام والشروط
 .1عموميات
الموقع الرسمي لهذا بيع العملة هوhttps://www.covexlabs.com
تحتفظ  CoVEXبالحق ،في تقديرها ودون تقديم أي إشعار مسبق ،بـ:
( )1تعديل أو تغيير أو إضافة أو إزالة أي ميزة (ميزات) ،أو تعديل أي قسم من الموقع اإللكتروني بالشكل الذي
يراه مناسبًا .يعتبر أنك قد اعترفت ووافقت على أي تعديل أو تغيير أو تعديل على أي وثيقة (مستندات) متعلقة
بالمشروع ؛ و
)(2حظر أو تقييد الوصول إلى أو إنهاء أو سحب أو تأجيل استخدام موقع الويب أو أي مكون أو قسم من موقع
الويب .لن تكون إدارة من  CoVEXأو موظفيها أو أي من ممثليها مسؤولين عن الخسائر أو األضرار
الناشئة عن مثل هذه اإلجراءات.
ICO .2
المستثمرين ،ويسمى هذا القانون حامل  CoVEXأو حائزي العملة  CoVEXتوفر سرا أمواال ل CoVEXلتنفيذ منصة
CoVEXوسوف تحصل على النقود تقديرا لمساهماتهم.
من وقت آلخر  CoVEXتعقد االنتخابات عبر منصة للحصول على آراء أصحاب  CoVEXبشأن التنفيذ التقني أو المالي
CoVEX.في حال أجريت االنتخابات ،إال أن مجلس المستشارين سيشارك.
االستيالء على القطع النقدية ال يقدم أي التزامات الملكية أو حقوق أو حتى العقد ،سواء كانت صريحة أو ضمنية ،وغيرها من
المكافآت التي تم وصفها في ورقة العمل عند إبرام  CoVEXبنجاح ونشرها .خالل االنتخابات ،ونتائج هذا االستطالع ،ال
يجوز في ظل الظروف ،يكون ملزما لتطوير  CoVEXأو آفاقه المستقبلية.
تحتفظ  CoVEXالحق في إجراء أي تغيير (ق) ،وإضافات أو تعديالت على التوجيه الفني والمالي أو حتى تنفيذ المشروع.
وسيجري بيع عملة ) (ICOمن خالل الموقع وسوف تشمل  CoVEXقبول العمالت وإصدار النقود تقديرا لهذه المدفوعات.
ويمكن للمستثمرين المهتمين استخدام  ETHكوسيلة للدفع .أي أسئلة بخصوص المدفوعات ينبغي أن توجه إلى
info@covex.io.ال توجد اتفاقات أو ضمانات سيتم تسليمها من  CoVEXضمن اإلطار الزمني المطلوب ،أو على
اإلطالق.
من خالل الموافقة على المشاركة في عملية البيع ،عن طريق شراء العمالت ، CoVEXوبالقدر الذي تسمح به القوانين
واللوائح المعمول بها ،فإنك توافق على عدم عقد أي  CoVEXاإلدارة والموظفين (ق) ،أو أي من ممثليها (ق) مسؤوال عن
أي األضرار أو الخسائر الناشئة عن أو بأي طريقة متصلة ،فشل خاص بك (ق) وتخزين بيانات االعتماد الخاصة بك أثناء
ICO.
 CoVEX .3القطع
سوف القطع CoVEXتكون متاحة للمستثمرين المهتمين خالل  ICOالتي تم تعيينها للتشغيل من مايو  .2018وخالل، ICO
سيتم االفراج عن إجمالي حجم  192500000من العمالت  CoVEXلحائزي العملة المهتمين .لبيع العملة لكي نكون
منصفين ،سيتم إطالق واإلفراج على المراحل على النحو التالي:
 المرحلة ( 1ما قبل ) ICOبعد إصدار  ،Alphaسيتم إطالق إجمالي حجم  CoVEX 30،000،000بسعر
صرف ETH = 3000 CoVEX.1
 المرﺤلة الﺜانية :بعد إطالق سوق اإلصدار بيتا  ،سيتم إطالق حجم إجمالي بمبلﻎ COVEX ٨١،٢٥٠،٠٠٠
بسعر صرف COVEX.٢٠٠٠ ETH = ١
 المرحلة الﺛالﺛة :خالل المرﮐز الثاني للمنتج  ،سيتم إصدار مجموع حجم  COVEX 81،250،000بسعر صرف
ETH = 1000 COVEX.1

سيتم استخدام األموال التي تم جمعها من  ICOلتطوير وتسويق منصة  CoVEXكما هو منصوص عليه في هذا المستند
التقني.
 .4فترة ICO
سيبدأ  ICOمن  7يوليو  2018وينتهي في  30سبتمبر  .2018وقبل ، ICOستكون هناك مرحلة ما قبل  ICOالذي سيعقد
لمدة  30يوما والتي ستبدأ يوم  12مايو  2018وتنتهي في  11يونيو تحتفظ . CoVEX 2018لنا الحق في تغيير تاريخ
البدء والوقت وألي مرحلة من مراحل  ICO.وسيتم اإلعالن عن أي تغيير من هذا القبيل (ق) على الموقع.
 .5نموذج توزيع الرسوم
سوف تتيح  CoVEXحائزي العملة رسوم انقسام في شكل رسوم المعامالت اليومية .سوف تستخدم منصة GMT 23:00
كوقت لحساب اإليرادات .في آخر لحظة من كل يوم  ، GMT23:59فإن المنصة تقوم بحساب وتوزيع الرسوم المحصلة من
اليوم.
سيتم احتساب صافي إيرادات للنظام على النحو التالي:
المدخول الصافي = رسوم المنصة التي تم جمعها  −إجمالي الخصومات التي تم طرحها
وسيتم توزيع العائدات الصافية على النحو التالي:
 ٪ 30 لحاملCoVEX.
 ٪ 20 لإلحاالت ؛ و
 ٪ 50 للبقاء في المنزل
وسيتم تقسيم العائدات لإلحاالت إلى  3ثالثة أقسام على النحو التالي:
 درجة  - ٪ 50 :1فقط لحاملي ما قبل  ICOالمرحلة .1
 الدرجة الﺜانية - ٪ 30 :فقط لحامل المرحلة .2
 الدرجة الﺜالﺜة - ٪ 20 :فقط لحاملي المرحلة .3
سيتم احتساب اإليرادات على النحو التالي:
𝑥 = Letصافي االيرادات
𝑥 = Letإجمالي عرض السوق من عمالت000)،000، CoVEX (250
ثم 𝑅 = ∗ WXZ ∗ 0.3عدد القطع  +مدخول اإلحالة  +العمولة  +الخصم
Y
حيث  Rهو إجمالي العائد الذي يحققه حاملCoVEX.
 .6نموضج الخصم
أي حامل  CoVEXمع أكثر من  3000قطعة نقدية  CoVEXيحق لهم خصم  ٪50في شراء وبيع الرسوم.
 .7نموذج العمولة
أي  CoVEXحامل التاجر إلى البورصة يحق له عمولة  ٪10من كل عملة في التبادالت .سيتم احتساب هذه العمولة في
USDوتدفع النقود  CoVEX.واحدة للتأهل لرسوم عمولة ،انه  /انها يجب أن تحمل النقودCoVEX.
 .8قبول الشروط واألحكام
 - )aتقر بأن
 قد تكون عمالت الـ  CoVEXأقل قيمة ؛
 ال يوجد ضمان أو تمثيل للقيمة أو السيولة المرتبطة بالعمالت المعدنية في  CoVEX؛
 ال يتم تقديم عمالت معدنية من  CoVEXألغراض المضاربة .و
 ال يتحمل أي من موظفي  CoVEXو  /أو  CoVEXالمسئولين عن أو تكون مسؤولة عن قيمة العمالت الـ
 ، CoVEXأو قابليتها للنقل و  /أو السيولة و  /أو التوافر إلى أي سوق عن طريق أطراف أخرى أو غير
ذلك.
 )bفي أي قرار للتداول في العمالت  CoVEXأو المشاركة في انزال ،لم تكن قد اعتمدت على أية معلومات وردت من
هذه الوثيقة;

)c
)d
)e
)f
)g

تعترف ،تفهم وتوافق على أنه ال يجوز اعتبار هذه الوثيقة و CoVEX ICOمثل أي نصيحة أو بيان أو اقتراح
من فوائد  CoVEXو  /أوCoVEX ICO.
المعلومات المقدمة هنا سرية وال يمكن توزيعها على اآلخرين دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من
CoVEX؛
في حالة شراء عمالت  ، CoVEXيجب عليك وعلى نفقتك الخاصة التأكد من االلتزام بجميع القوانين وااللتزامات
والقيود التنظيمية ذات الصلة في أي اختصاص قضائي (حسب الحالة) ؛ و
تقر بأنك لست مؤهالً لشراء أي عمالت من  CoVEXإذا كنت مواطنًا  /مقي ًما أمريكيًا ،أو مواطنًا  /مقي ًما في
جمهورية سنغافورة وجمهورية الصين الشعبية.
جميع البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والبيانات التي يتم اإلدالء بها من خالل البيانات الصحفية أو في أي مكان
يمكن الوصول إليها من قبل الجمهور والبيانات الشفوية األخرى التي قد يتم تقديمها من قبل الـ  CoVEXو  /أو
موظفي  CoVEXقد ال تشكل سوى بيانات استشرافية .قد يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،بيانات النية أو
المعتقدات أو التوقعات الحالية فيما يتعلق بظروف السوق ،واستراتيجيات وخطط األعمال ،والتوقعات المالية،
ومتطلبات محددة وممارسات إدارة المخاطر.

 .9الضرائب
CoVEXال تمثل بشأن الضرائب المترتبة من المشاركة في ، ICOمما دفع إلى ، CoVEXأو تلقي وإجراء القطع
CoVEX.
أنت تتحمل المسؤولية النهائية عن تقييم أو تقدير العواقب الضريبية من مشاركتكم في  ICOإلى  CoVEXأو عقد القطع
النقدية في جميع النواحي في أي والية قضائية معمول بها.
من خالل المشاركة في بيع العملة ،وجعل المدفوعات ،أو عقد أو تلقي النقود ، CoVEXإلى أقصى حد مسموح به بموجب
القانون ذي الصلة ،فإنك توافق على أن أي طرف آخر سوف تكون مسؤولة عن األضرار أو الخسائر المتصلة بمنصة
CoVEX.
 .10الملكية الفكرية
ما لم ينص على خالف ذلك صراحة ،والبيانات والمحتوى على هذا الموقع هي الخاصية الوحيدة من  CoVEX.سيتم حظر
نسخ أي جزء من هذا المستند التقني  ،وتوزيعها بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من ، CoVEXوعلى وجه
التحديد يجب أال تنتقل إلى أي والية قضائية حيث يقتصر هذا التوزيع.

مقدمة
توفر العمالت المشفرة العديد من الفوائد للتجار على األصول الكالسيكية بمعنى أنها تضمن الشفافية والالمركزية ،وبال
حدود ،ويمكن أن تكون المعامالت  .7/24في حين أن هذا يفتح إمكانيات ال حدود لها للجميع ،كما أنه يخلق العديد من
المخاطر بسبب عدم وجود تنظيم ومراقبة ومشكل السيولة.
االتجاهات الناشئة الرقمية مثل التداول االجتماعي يحل المشكلة جزئيا ،ألنها تجعل من الصعوبة بمكان فصل الخبراء
الحقيقيين من المتداولين المبتدئين .وعالوة على ذلك ،فإنها تثير مخاوف أمنية والمساءلة التي تجعل من الصعب تحديد
العروض الحالية والمحتملة.
وفيما يلي بعض التﺤديات للنظم  P2Pالﺤالية:
 هناك مجموعة محدودة من األصول التي يمكن استخدامها كضمان لالئتمان .حتى اآلن ،لم يتم استغالل مفهوم
إقراض الهامش والقروض في أنظمة  P2Pلتزويد المقترضين بوصول أوسع إلى االئتمان ؛
 لم يتم دمج اتجاهات التجارة الرقمية مثل التداول االجتماعي والنسخ في شبكات  P2P.بالنسبة للمنظمات القليلة
التي نفذتها  ،فإنها ال تزال تستخدم نموذج المركزية التي تجعل من الصعب للغاية فصل الخبراء الحقيقيين من
التجار المبتدئين.
 ال يوجد منصة متكاملة يمكن للمتداولين تبادلها بين العمالت المشفرة واقتراض القروض واستخدام خدمات
البطاقات مسبقة الدفع ونسخ المهارات التجارية.
ونتيجة للتحديات المذكورة آنفا ،التداول في أسواق التشفير هو عملية معقدة حتى للتجار المخضرمين .قد يستغرق األمر
سنوات عديدة من العمل الشاق ألحد المهارات المطلوبة لتحقيق أرباح في أسواق التشفير .لكن المشاركين يريدون العائد
على االستثمار على أصولها اآلن وليس في المستقبل.
يعتقد  CoVEXأن منحنى التعلم حاد في التجارة يجب أن ال تعيق المستخدمين من تحقيق إمكاناتهم .وهذا هو السبب في أننا
ننفذ منطلقا من البلوكشين الجيل القادم حيث يمكن للتجار التجارة وتبادل العمالت المشفرة ،نسخ مهارات التجارة والتنافس
مع الصفقات بعضها البعض ضمن المجموعات االستثمارية.
في نهاية المطاف ،سوف تتيح  CoVEXالديمقراطية التداول واالرتجال في تجربة المستخدم بشكل عام من خالل تحويل
المؤسسة من أسواق التشفير مثل الشركات الناشئة ،الشاغلين والتجار والمستهلكين والتجار إلى نظام بيئي قابل للحياة أن يعزز
اعتماد شامل من العمالت المشفرة.
 CoVEXالعملة
و CoVEXعملة التي سيتم تنفيذها على بلوكشين ايثيريوم تحت  ERC223المعايير ستكون بمثابة عملة مشفرة مدرة للدخل.
وسوف تسمح ألصحاب عملة لتلقي إيرادات في شكل رسوم المعامالت .سوف القطع الذهبية  CoVEXتكون متاحة للمشاركين
المهتمين خالل  ICOالتي تم تعيينها لتشغيل من مايو  .2018وخالل ، ICOسيتم االفراج عن الحجم الكلي
لل ٪23 * 25،000،000-250،000،000النقود  CoVEXلحائزي العملة المهتمين.
 CoVEXالمنصة
وتتكون منصة  CoVEXمن العناصر التالية:
 #1:منصة التداول
تم تطوير معظم أسواق العملة المشفرة من قبل المتحمسين الذين ليس لديهم النضج التكنولوجي المطلوب من الحفاظ عليها.
ونتيجة لذلك ،يواجه تبادل التشفير الحالي التغييرات التالية:

 فترات التوقف المتكررة :أدت فترات اإلغالق المتكررة إلى خسائر مالية كبيرة لمستخدمي التشفير غير القادرين
على وضع وتعديل صفقاتهم ،ال سيما أثناء التقلبات المرتفعة في السوق ؛
 األمن :معظم البورصات المشفرة غارقة في خروقات أمنية وأدت إلى سرقة أموال ضخمة ؛ و
 واجهة مستخدم ضعيفة :يتم تثبيط المستخدمين الجدد من استخدام العمالت المشفرة عندما يقومون بالتسجيل لتبادل
التشفير بسبب واجهة المستخدم الفقيرة.
سوف منصة  CoVEXتكون عالية آمنة مع انخفاض األعطال سهل االستعمال .لتعزيز الشفافية ،ومنهاج لديه مجموعة
متنوعة من العالقات بين التجار حيث سيتبادل العمالت المشفرة بشكل مباشر .خالل هذه الصفقة ،فإن المنصة تعرض
التفاصيل التالية:
 نوع من العمالت المشفرة ؛
 حجم المعامالت اليومي من التشفير المحدد .و
 فتح خدمة الدردشة وتحليل المحفظة الشخصية)(P / L
#2:منصة التداول االجتماعي
في الوقت الحاضر ،التجارة في العمالت المشفرة مربحة فقط ألولئك التجار الذين لديهم:
 المعرفة الالزمة لألوراق المالية وتداول المؤشرات.
 مهارات تعلم وتحليل هياكل السوق المعقدة القائمة على المنافذ اإلعالمية ؛ و
 المعرفة والخبرة الالزمة لعزل عواطف السوق من التداول
معظم التجار الذين يرغبون في المغامرة في هذه الحدود عليهم العثور على منحنى التعلم لتكون حادة للغاية .وبناء على ذلك،
فإنه يمثل تحديا للمستخدمين المبتدئين للتجارة ناهيك عن تحقيق أرباح في المنصات التقليدية تستغرق وقتا طويال.
من ناحية أخرى ،هؤالء التجار مع المعرفة والخبرة الالزمة ليس لديهم الوقت للقضاء على تشفير التداول ،وبالتالي ،في نهاية
المطاف االعتماد على التخمين الذي غالبا ما يؤدي إلى خسائر نتيجة لعمليات االحتيال السائدة .الغش هو عقبة شائعة في
منصات التداول التقليدية بسبب المركزية مع عدم وجود مخصصات التحقق.
CoVEXبتنفيذ التعلم اآللي ومقرها البلوكشين ومنصة التداول االجتماعي مع ميزات جديدة ومثيرة من شأنها أن تسمح ألي
مشارك لمتابعة التجار أكثر دراية وخبرة عن طريق نسخ محافظهم االستثمارية وجميع التعديالت المستقبلية.
وهذا البرنامج يسمح للمبتدئين أو المشاركين الجدد والذين يعانون من عدم كفاية الوقت الستثمار أموالهم في الصفقات
الحصول على عوائد عالية .ستكون عملية واضحة ألتباعه .بمجرد إيداع أموالهم إلى ، CoVEXفإنها ببساطة عليها اختيار
زعيم ،حدد مقدار من المال للتخصيص والتي سيتم استخدامها لشراء محفظة على أساس الوقت الحقيقي لقيم األرباح /
الخسائر.
إذا ينفذ ال زعيم جيدا مع مرور الوقت ،وقال انه  /انها سوف تولد دخل إضافي في هذه العملية .وببساطة ،فإن القادة
األكثر نجاحا على منصة التداول االجتماعي  CoVEXوجمع القطع النقدية  CoVEXمن أتباعهم وإنشاء العالمة
التجارية ألنفسهم.
#3:التداول بالهامش  /اإلقراض
التداول بالهامش واإلقراض هو حالة استخدام منطقية ل  2CoVEXاألسباب الرئيسية:
 التوسع السريع في السوق ؛ و
 الحاجة لمنصة مستقلة موثوقة فورية
سوف منصة التداول بالهامش  CoVEXتسمح للمستخدمين ليتداول باستخدام األموال المقترضة من التجار اآلخرين والتي
سوف تكون معتمدة من قبل صناديق الضمان .سيتم احتساب هذه األموال على أساس حصة عملة المقترض والمحفظة.
وسيسمح لتجار الهامش لفتح صفقات طويلة وقصيرة من اقتراض المال الذي يمكنهم شراءه أو بيعه.

في وقت الحق ،التجار عليهم إغالق المواقف التي قامت بتسوية القروض .وبطبيعة الحال ،يتلقى المقرض الفائدة من
تاجر الهامش كحافز للحصول على أموال اإلقراض في حين يحتفظ  CoVEXبمئوية من الفائدة التي تستحق على
القرض.
#4:بوابة الدفع
كانت التجارة اإللكترونية على معدل نمو ال مثيل لها في اآلونة األخيرة ،ومن المتوقع أن يرتفع إلى أبعد من ذلك .ووفقا
ل ،Statistaيتوقع مبيعات التجارة اإللكترونية العالمية أن ترتفع إلى  $ 4058000000000بحلول عام  .2020وعلى الرغم
من النمو الهائل للتجارة اإللكترونية ،التجار قد تواجه العقبات التالية:
 السمعة والثقة.
 عمليات الدفع المكلفة والممتدة ؛ و
 عدم القدرة على االستفادة من العدد المتزايد من أسواق العمالت المربوطة بالقيمة السوقية التي تزيد قيمتها
عن  750مليار دوالر.
ودفع ل CoVEXفي بوابة منصة التحول الديمقراطي في بوابة الدفع ووضع حل الثقة على أساس البلوكشين من خالل العمل
بسالسة مع الثقة والسمعة في النظام الالمركزي حيث التجار لن يقبل لعمالت المشفرة .سوف تسمح المنصة للتجار وعمالئها
للمشاركة في حدود ،والتجارة العالمية الالمركزية مع الثقة.
#5: P2Pخدمة القرض
يوفر اإلقراض  P2Pالتفاعل المباشر بين المقترضين والمشاركين مع السماح السابق إلى الحصول على قروض دون إشراك
أي طرف ثالث أو وسطاء مثل المؤسسات المالية والبنوك .التي ال تنطوي على أطراف ثالثة ،وتبسيط عملية القرض بأكمله
لجميع األطراف.
سيتم  CoVEXتنفيذ برنامج الالمركزية في أواخر  2019أن لديه القدرة على تعطيل النماذج الحالية لإلقراض  P2P.سوف
منصة تسمح للمقرضين إليداع أموالهم وحدد حزمة القرارات االئتمانية التي يحددها خوارزميات  MLأن يسجل االحتيال
الموصى بها ،والهوية ،وغيرها من وكاالت التصنيف االئتماني.
سوف المقترضين تصفية معايير القرض على أساس معايير التمويل المتاحة وتتطابق الفور للمقرضين المناسبة .بعد العناية
الواجبة ،وسيتم توفير التمويل للمقترضين ،والمقرضين سوف تتلقى المال المستثمر باإلضافة إلى الفائدة المستحقة عليه.
#6:خدمة البطاقات المسبقة الدفع
في الوقت الحاضر ،سوى عدد قليل التجار يقبلون العمالت المشفرة سواء عبر اإلنترنت أو في نقاط البيع .يجب على الزبائن
تبادل العمالت المشفرة بهم في العمالت الورقية المحلية لجعل مشترياتهم اليومية.
عن طريق التبادل القائم على اعتناق العمالت الورقية المحلية على حد سواء يأخذ وقتا طويال ويمكن أن يكون مكلفا .وعلى
الرغم من أن بعض الشركات قد خلقت المنتجات التي تسمح للتجار لقبول الدفع التشفير ،فهي متوفرة فقط في مواقع مختارة.
هدف بطاقة منصة الخدمة في  CoVEXمسبقة الدفع هو السماح للصرف الذي سيعقد في الوقت الحقيقي ،في أي مكان حيث
يتم قبول بطاقات السحب اآللي  /االئتمان مع رسوم الحد األدنى قابلة للمقارنة لتكاليف المعامالت في العمالت المشفرة.
سوف  CoVEXحاملي البطاقات المدفوعة مسبقا تكون قادرة على استخدام أي من األصول في البلوكشين لشراء السلع
والخدمات من التجار الذين يقبلون بطاقات السحب اآللي  /االئتمان العالمية .سوف تطبق منصة قنوات الدفع عبر سلسلة
لتسهيل تسوية أي طلبات الدفع الواردة من شبكة بطاقة الخصم  /االئتمان في الوقت الحقيقي.

#7:الﺤاضنات التقنية  /نادي بداية التكنولوجيا
سوف  CoVEXتوفر منصة تساعد الشركات الناشئة لكي تنجح في إطالق منتجات التشفير عن طريق التوجيه والتدريب.
سوف تكون المنصة مركزا لالبتكار في التكنولوجيا التي من شأنها تشجيع ودعم الشركات الناشئة لتصميم وإنشاء وتطوير
وتسويق التقنيات المبتكرة.
#8: ICOاالكتتاب
شن  ICOهو مهمة صعبة .وباالضافة الى الورقة البيضاء والالندينﻎ ،األعالم يتطلب استراتيجيات رفيعة المستوى من جميع
الجبهات .سوف  CoVEXتوفر منصة شاملة للجميع مع خدمات التأمين  ICOللشركات التي ترغب في جمع األموال في
أسواق التشفير لمساعدتهم على النجاح.
سوف توفر شركة  CoVEXالخدمات التالية فيما يتعلق بعمليات التأمينICO:
 تطوير التكنولوجيا :ستسمح هذه التقنية للشركات الناشئة بتتبع مراجعات العقود الذكية وعمليات دمج التكنولوجيا في
المقام األول لتعزيز نماذج أعمالها المرتبطة بالمكاتب اإلقليمية للتقييم.
 المساعدة القانونية :ستوفر شركة  CoVEXالدعم القانوني للشركات التي ترغب في إطالق مكاتب  ICOمتوافقة
في أي والية قضائية ؛ و
 التسويق االستراتيجي :سيساعد نظام  CoVEXعلى خلق والءات العمالء وتحسينها باستخدام أحدث تقنيات التسويق
الرقمي.
نموذج اإليرادات
سوف  CoVEXتولد اإليرادات من المصادر التالية:
 تبادل العمالت المشفرة :ستجمع  CoVEXنسبة من قيمة المعاملة التبادلية ؛
 منصة التداول االجتماعي :سيولد القادة والمتابعون الذين يؤدون أدا ًء جيدًا بمرور الوقت دخالً إضافيًا في هذه
العملية .سوف تتقاضى شركة  CoVEXنسبة صغيرة من الفائدة المكتسبة وتقاسمها مع حاملي عمالت أخرى.
 التداول بالهامش واإلقراض :سوف يحصل جميع حاملي العمالت من  CoVEXالذين يقررون تقديم رؤوس
أموالهم إلى متداولين آخرين على فوائد على رؤوس أموالهم .وفي المقابل  ،ستقوم شركة  CoVEXبتحصيل نسبة
صغيرة من الفائدة المكتسبة ؛
• خدمة قرض  P2P:سيكتسب حاملو عملة  CoVEXالذين يقررون توفير رأس مالهم إلى متداولين آخرين الفائدة
على مديرهم .سوف تتقاضى شركة  CoVEXنسبة صغيرة من الفائدة المكتسبة وتتقاسمها مع حاملي العمالت
المعدنية ؛
 بوابة الدفع :سيولد التجار الذين يبيعون المنتجات والخدمات عن طريق بوابة الدفع الخاصة بـ  CoVEXإيرادات
للمنصة في شكل رسوم معامالت .في المقابل  ،سوف تتلقى  CoVEXنسبة صغيرة من الرسوم ؛ و
 خدمة البطاقات مسبقة الدفع :سوف يتحمل حاملي أسهم  COVEXتكاليف مثل اإلصدار والسحب النقدي ورسوم
الصيانة السنوية للبطاقة .ستقوم شركة  CoVEXبتحصيل رسوم البطاقات المدفوعة مسبقا ً ومشاركتها مع حاملي
العمالت المعدنية.
نموذج تقسيم الرسوم
سوف  CoVEXتلقي إيرادات في شكل رسوم لحائزي العملة عن المعامالت اليومية .وستوفر هذه المنصة استخدام وقت قطع
ما بين  GMT 23:59 GMT 23:00وكأساس لحساب اإليرادات .في آخر لحظة من كل يوم ( 23:59بتوقيت جرينتش)،
ومنهاج حساب وتوزيع العائدات.
سيتم احتساب صافي إيرادات للنظام على النحو التالي:
المدخول الصافي = إجمالي الرسوم الواردة للمنصة  −إجمالي الخصومات الواردة للمنصة
وسيتم تقاسم العائدات الصافية على النحو التالي::
 ٪30 لصاحبCoVEX.

 ٪ 20 لإلحاالت ؛ و
 ٪ 50 للبقاء في المنزل
وسيتم تقسيم عائدات اإلحاالت إلى  3ثالثة فرق:
 الدرجة األولى :حاملي العملة من ما قبل االيكو يحصل على  %50من اإلحالة.
 الدرجة الﺜانية :فقط لحاملي المرحلة  2الذين هـ  /يحق لهم الحصول على  ٪30من اإلحاالت ؛ و
 الدرجة الثالثة :فقط لحاملي المرحلة  3الذين /يحق لهم الحصول على  ٪ 20من اإلحاالت.
سيتم احتساب اإليرادات على النﺤو التالي:
الدخل الصافي =
15

)∗ 250,000,000

100

 (250,000,000 −مجموع العمالت المتداولة في السوق = y

نموذج الخصم
أي حامل  CoVEXمع أكثر من  3000قطعة نقدية  CoVEXيحق لهم خصم  ٪50في شراء وبيع الرسوم.
نموذج العمولة
أي  CoVEXحامل التاجر إلى البورصة يحق له عمولة  ٪10من كل التبادالت .سيتم احتساب هذه العمولة في  USDوتدفع
النقود  CoVEX.للتأهل لرسوم العمولة ،انه  /انها يجب أن يحمل النقودCoVEX.
 ،Rالذي هو مجموع اإليرادات التي حصل عليها صاحب  CoVEXسيتم احتسابها كما يلي:

𝑥

الخصم  +العمولة  +دخل اإلحالة  +عدد القطع المتمسك بها ∗ 𝑅 = c e ∗ 0.3
𝑦

خارطة الطريق
وفيما يلي المعالم الهامة فيما يتعلق بتنفيذ المشروع:
 الربع الثالث  :2017إجراء المفهوم األولي واجتماع مجلس اإلدارة األول ؛
 الربع الرابع من عام  :2017تم تشكيل فريق فني من أجل المشروع ،والمجال المسجل ،وتم إطالق الموقع اإللكتروني ؛
 الربع األول  2018:تشكيل فريق التسويق وفريق قانوني ،ونشر ورقة بيضاء ؛
 الربع الثاني  2018:إصدار تجريبي من البورصة ،وسيتم اإلفراج عن الورقة الفنية والتقنية  Pre-ICO؛
 الربع الثالث  2018:أول عرض من نوع  ICOو  ICOالثاني و تبادل االختبار المباشر.
 الربع الرابع  2018:سيتم اإلفراج عنLive Exchange.
 الربع األول  2019:ستبدأ خدمات الحاضنة وخدمات االكتتاب ؛
 الربع الثاني  :2019منصة خدمات القروض  P2Pومنصة التداول واإلقراض بالهامش ؛
 الربع الثالث  2019معبر الدفع ؛
 الربع الرابع  2019:ستبدأ خدمات البطاقات مسبقة الدفع.
سوف القطع CoVEXتكون متاحة للمشاركين المهتمين خالل  ICOالتي تم تعيينها للتشغيل من مايو  .2018وخالل
 ،ICOسيتم االفراج عن الحجم الكلي لل 192500000العمالت  CoVEXلحائزي العملة المهتمين .سيتم على مراحل
االفراج عن العملة وتوزيعها على مراحل على النحو التالي:
 المرحلة  1ما قبل ICOبعد إصدار إصدار  ، Alphaيبلﻎ الحجم اإلجمالي  30،000،000سيتم إصدار CoVEX
بسعر صرف ETH = 3000 CoVEX.1
 المرﺤلة الﺜانية :بعد إطالق سوق اإلصدار بيتا ،سيتم إطالق حجم إجمالي  COVEX 81،250،000بسعر
صرف 1 ETH = 2000كوفيكس.
 المرحلة الﺛالﺛة :خالل المرﮐز الثاني ،سيتم إطالق مجموع حجم  COVEX 81،250،000بسعر صرف 1
ETH = 1.000 COVEX.

ويلخص الرسم البياني أدناه المراحل المتعاقبة:
توزيع العملة CoVEX

المرحلة  1بعد إصدار
Exchange Alpha

30,000,000, 16%

المرحلة الثانية (بعد إصدار بيتا
للصرافة
المرحلة  ICO 3الثاني

81,250,000, 42%
81,250,000, 42%

سيتم تخزين كل القطع المباعة ومؤمنة لمدة سنة واحدة .بعد مرور سنة واحدة ،وسيتم استخدامها لتنفيذها في المستقبل
وتطوير المشروع  CoVEX.سوف يتم االفراج عن هذه القطع النقدية على المتطلبات الناشئة في المشروع المستقبلي.
وسوف تستخدم جميع األموال التي تم جمعها من  ICOللتنمية والبﺤوث ،والتعاقد مع المطورين الموهوبين والتسويق
وخدمة العمالء ،واكتساب العمالء ،واألمن ،واالمتﺜال .هنا هو  CoVEXمخطط توزيع العملة الكامل:
عدد الحصص
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ويلخص الرسم البياني أدناه كيف سيتم استخدام األموال التي تم جمعها:

Equipe
J Mohan:المؤسس والرئيس التنفيذي

موهان هو خبير ومحلل في تداول العمالت األجنبية والعملة المشفرة .وهو ينطوي أيضا في تطوير األعمال ،وإدارة المخاطر ،والمالية
استشاري في مجال التصنيع،
خدمة و صناعة األلعاب .في عام  ، 2001بدأ موهان ميداس تقنية لملء ما اعتبره فراغا في النظام المدرسي وإدارة المستشفيات
في نيبال .نمت اليوم ميداس تقنية صغير ة مع البدء في  400موظف في كاتماندو.
وهو حاصل على شهادة المحاسبة المهنية ،والبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة أكسفورد بروكس وإدارة المخاطر
ماجستير من جامعة ويلز ،المملكة المتحدة.
 Jموهان هو مستثمر ومستشار نشط في العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة .على مر السنين ،نوع موهان من
تطوير البرمجيات لمجموعة من القطاعات األخرى ،بما في ذلك السلع االستهالكية إلى الجمال والموضة في الشركات الصغيرة
والمتوسطة في المملكة المتحدة.
Labu K Ghimire:المؤسس المساعد والمكلف بالعمليات

وقد شارك  Labuبنشاط في قطاع البلوكشين منذ عام  ،2015يعمل كمستشار خيار ثنائي الثنين من الشركات في المملكة المتحدة .انه
تاجر في فضاء العملة المشفرة من السنوات ال  3الماضية .مؤسس شركة األوراق المالية وسيط  .DDK-المحدودة في نيبال ،وأكثر من
ست سنوات من الخبرة في البورصة.
 Labuهو واحد من مؤسسي النيبالية  -Suchikaran.comالسرية .لديه عدة سنوات من الخبرة في العمل كمدير االئتمان في
واحدة من البنوك -التجارية المشهورة البنك  NMBونيبال .وهو حاصل على "درجة الماجستير في العلوم المالية واالستثمار
من جامعة  Tribhuwanفي عام .2006

 JyotiAdhikari: CoVEXمطور كامل

جيوتي له دوافع مهنية عالية في البرنامج الذي يحب التحديات ،جعل االلتزام الشخصي للنمو من خالل التعلم مدى الحياة ،وينطبق بشكل
مستمر تعلمه لتحقيق نتائج أفضل .جيوتي يحمل درجة الماجستير في نظم المعلومات  ،ESIGELECروان ،فرنسا والماجستير في
تكنولوجيا المعلومات من جامعة مانيبال سيكيم ،سيكيم ،الهند.
جيوتي استفاد من المعرفة األساسية له من تطوير البرمجيات في  ،MVC ،ASP.NET ،C #أزور ،جافا ،JSP ،سنكا،
مسج ،KnockoutJS ،ReactJS ،AngularJS 2 ،AngularJS ،عقدة  JSوالتنمية  IOSباستخدام سويفت،
 ،MongoDB ،SQL ،NoSQLرديس ،وحدة االختبار ،اختبار  ،MSموكا وتصميم REST-كامل واجهات برمجة
التطبيقات الخدمة في منصة .CoVEX
M. Junaid Nawaz: CoVEXمطور خلفية في التبادل

السيد جنيد نواز :أظهر جنيد تاريخ العمل في صناعة برامج الكمبيوتر .جنيد على درجة عالية من المهارة في ، SQL
 ، ASP.NET MVCقواعد البيانات  ،و البرامج.
إدارة المشاريع  ،تطوير الكريبتو  /البلوكشين  ،المستثمر  ،محلل التداول .جنيد هو المسؤول عن بناء منصة  CoVEXوبوابة
الدفع وجميع الميزات المتعلقة بـ بالبلوكشين.

Reza Bakhshandeh: CoVEX Blockchain AI/Bigخبير البيانات

رضا  Bakhshandehهو مشفر تصميم المهندس المعماري  /في البلوكشين ،مطور وخبير  / AIالبيانات الكبيرة .وهو يعمل
حاليا في  Boostinsinder Incحيث أحد كبار مطور البرمجيات.
وهو أحد مؤسسي شركة  DPTiva Coوعمل كمدير للمشروع ومطور .قام بتطوير العديد من العقود الذكية على
مر السنين لعدد من الشركات .هو تصدير في تطوير خوارزمية و  AI.حاصل على درجة البكالوريوس في
البرمجيات
شهادات الهندسة والماجستير في  AI Mastersمن جامعة شير از .هو مخترع البراءة  US9489401B1مع 14
عاما من الخبرة في العمل.
Peter NamisikoWanjala:رئيس تطوير األعمال والمنتجات
 Peterباحثة وباحثة بارعة في قسم تكنولوجيا المعلومات  ،جبل كينيا
جامعة .منذ عام  ، 2011قام بتدريس وحدات مختلفة مثل األمن والتشفير  ،برمجة الشبكات  ،هياكل
البيانات  ،الذكاء االصطناعي وغيرها .وهو أيضا سلطة في البلوكشين و أنظمة التشفير بعد
كتابة العديد من المقاالت والتقارير التقنية والكتب حول هذا الموضوع.

في مايو  ،2014تم تعيينه في منصب زميل باحث مشارك في جامعة ماونت كينيا نتيجة الختصاصاته البحثية المتميزة.
اهتماماته البحثية الحالية هي البلوكشين  /نظم الترميز ،آلة التعلم والبيانات الكبيرة .وإلى جانب تأليف عدة مقاالت في
الدوريات الدولية في المجالت مع أكثر من  50االستشهادات وهو أيضا أحد المراجعين من مجلة أفريقيا في نظم
المعلومات ) (AJISومجلة علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات(JCSIT).
بيتر تخرج مع بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) .شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة إجيرتون ،كينيا ،في
عام  .2007وهو حاصل أيضا على ماجستير وشهادة البكالوريوس في االتصاالت من جامعة كاليفورنيا ميرامار ،وسان
دييغو

ملخص
نحن واثقون من أن مشكلة ضعف اعتماد المستخدم والتجربة فيما يتعلق بالعمالت المشفرة يمكن معالجتها بانتباه عبر نهج
حل وقفة واحدة . CoVEXهو البلوكشين الجيل المقبل من شأنها خلق الديمقراطية واتخاذ التبادل وتجارة االجتماعية،
الهامش  /اإلقراض والقروض ، P2Pخدمات بطاقات الدفع المسبق وبوابة الدفع إلى البلوكشين شفافة .وخالصة القول،
تستعد  CoVEXأن تكون مستقبل تداول التشفير ،ونحن نريد منك أن تكون جزءا من هذا المستقبل.

األسئلة الشائعة
 .1لماذا تعتقد أن فريقك قام ببناء هذا المنتج؟
وقد جمعت  CoVEXمطورين في البلوكشين ،التشفير ،محللون للنظام وقاعدة بيانات للمطورين مع عقود من الخبرة وسجل حافل
في تنفيذ البرامج ذات الصلة.
 .2ما هي الخطوة التالية بعد جمع األموال ICO؟
مباشرة بعد  ،ICOسوف يكون االفراج عن التبادل .بعد ذلك ،سيتم إطالق منصات أخرى بالترتيب التالي :منصة التجارة االجتماعية
 ،التقنية حاضنة  P2Pالقروض ،التداول بالهامش وبوابة الدفع.
 .3كم من الوقت سوف يستغرق لبناء منصة CoVEX؟
ما يقرب من  2سنوات.
 .4كم من الوقت يستغرق ل CoVEXلتصبح مكتفية ذاتيا؟
ما يقرب من  3-2سنوات.
 .5ماذا تفعل عملة؟
العملة في على أساس العقد الذكي التي تولدها  .CoVEXفهو يستخدم لتبادل عمالت التشفير المختلفة.
 .6لماذا يجب شراء عمالت CoVEX؟
السبب يجب عليك شراء  CoVEXهو أنه منصة واحدة تناولت معظم المشاكل التي تعاني منها منصات التداول األخرى ،ويتم دعم
عملة  CoVEXعن طريق المنصة  CoVEXالتي تواجهها.
 .7ما هي التقنية التي سيتم بناء  CoVEXعملة عليها؟
بنيت  CoVEXعلى قاعدة التكنولوجيا  ERC223على منصة Ethereum.
 .8هل سيكون هناك المزيد من القطع النقدية التي تصدر خالل الوقت؟
سوف لن نتجاوز فقط في إجمالي  250،000،000النقود ومن هناك  ٪15من العدد اإلجمالي يذهب إلى محفظة لمدة عام من االنتهاء
من  ICOوالمتبقي يذهب للجمهور.
وإلى جانب هذا نحن ال نصدر أي عملة على مدار الزمن.
 .9كيف يمكن للمرء أن يكسب من العملة ؟
ال يمكنك الكسب من العملة ولكن إذا كانوا يحملون بعض كمية  CoVEXيمكنهم الحصول على خصم على المنصة في
كل مرة شراء  /بيع وأيضا الحصول على بعض رسوم اإلحالة ورسوم التوزيعات على شكل مكافأة..
 .10كيف سيتم حل مشكلة تﺤويل  /تقلب فيات التشفير؟
نحن نستخدم التشفير في النظام اإليكولوجي  .CoVEXوالعمالت الورقية تتطلب فقط السلع المادية .لذا ،عند االنخراط في خدمة
التشفير إلى التشفير ،التقلب لن يهم.
 .11أين ترى الفائدة للمشاركين ICO؟
بعد  ICOعندما تذهب العملة في السوق ثم في نهاية المطاف سيكون السعر المبدئي للعملة يرتفع والمشارك يحصل ليس فقط أن على
خصم مقابل والعموالت.
 .12كيف سيتم استخدام األموال؟
ستودع جميع األموال التي تم جمعها في محفظة لدينا كحساب للضمان .سيتم استخدام األموال عندما نقدم النسخة التجريبية لدينا.
 .13كم تخططون للجمع ؟
نحن نتوقع جمع نحو  ETH 7000في منطقتنا قبل  ICOو  ETH 30،000إلى  ETH 81،000في وقت الحق لدينا.

 .14ما هي المخاطر للمشاركين؟
هناك دائما مخاطر في االستثمار .قد تذهب قيم العملة إلى أسفل خالل التبادل أو إذا توقف الحكومات عملة التشفير قيمة العملة سوف
يكون صفرا.
 .15كيف للمشاركة في ICO؟
بعد إعالن  ICOلدينا في الصفحات االجتماعية وموقعنا على االنترنت ،يمكن ببساطة للمشارك زيارة موقعنا على االنترنت وملء
استمارة  ICOفي القائمة البيضاء و المشاركة.
 .16ما هي الخصومات لICO؟
مكافأة لمرحلة ما قبل  ICO - 1stأسبوع (اليوم)  ،٪30في األسبوع  ،٪ 20 2في األسبوع  ،٪ 10 3في األسبوع  4وحتى تاريخ
انتهاء  ٪5منحة .ل( ICO1المرحلة  1 )2أسبوع  ،٪20في األسبوع  ،٪ 10 2في األسبوع  ،٪ 5 3في األسبوع  4ال مكافأة .ال
مكافأة ل( ICO 2المرحلة .)3
 .17هل لديكم أرباح عن دفع العملة؟
لدينا عملة ال تدفع أي أرباح ،نحن نقدم فقط خصم مقابل والعموالت إلى إحالة ناجحة.
 .18ما سيﺤدث مع القطع النقدية التي لن يتم بيعها؟
إذا بقيت العملة غير المباعة في مرحلة ما قبل  ،ICOسيتم تخصيص العملة في المرحلة  2و  3المرحلة ومن ثم إلى المدفن لدينا وبعد
ذلك سنخصص عملة لمشروع آخر .ونحن سوف نتيح حامل العملة لدينا للذين يعرفون قبل االعالن.
 .19هل لديكم أي ردود فعل من مجتمع التشفير والمشاركين؟
نحن نعتقد في المجتمع .مجتمعنا والمشاركين أن تعطينا ردود فعل حول مشروعنا .مختلف الناس التي ترتبط مع مجتمع التشفير هم
في المجلس االستشاري.
 .20كم عدد القطع التي سيتم توزيعها؟
سوف  CoVEXتوفر مجموعه  250،000،000القطع النقدية .تداول العرض سوف تعتمد على برنامج  ،ICOفإننا سوف نعلن في
موقعنا على االنترنت عن مجموع توفر عملة واحدة لدينا في المرحلة ICO. 3
 .21ما هو الباونتي؟
الباونتي هو برنامج لمكافأة مجتمعنا الذي يريد المشاركة بنشاط في حملة التسويق لدينا .وسوف نكافئ كاتب
بلوق ،المصمم المبدع وشركاء السوق النشطين..

