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ملخص
ز
ساتوش نكاموتو؛ االسم يف حد ذاته يبدو كأسماء مستعارة طالما هويته غي معروفه ،فانه سيكون من المستحيل ان
ي
نعرف ما ه نواياه الحقيقية عندما قدم رمز  bitcoinالمتاحة للجمهور زف -2009استنادا إىل ز
اثني من التكنولوجيات
ي
ي
بالفعل ز يف وجود ز يف ذلك الوقت : hascashو  PGPولكن مع أضافه بارعه حل لمشكله النفقات المزدوجة .الرسالة
ز
ز
عل حافه ثانية إلنقاذ البنو " .هل
الواردة يف كتله التكوين يمكن ان يكون فكره 3 " :يناير  2009المستشار يف تايمز ي
وصل إىل هدفه؟

مقدمة
ز
ه "األصول الرقمية”.
ر
عل النار  ،لعبه جديده يف المدينة ي
اإلمياطورية ي
عل الرغم من اللوم عن هذا األصل غي الملموس الجديد ،فان
بعد اإلدراج ز يف المستقبل ، XBTكان اإلعالن
رسم .ي
ي
ز ز
عل واحده جديده.
ر
"ه مواقع أنفسهم ي
أكي الالعبي يف السوق القديمة ي
ر
أكي بنك االستثمار
ز يف  26رفياير  ، 2018نشت
الت تدعمها ماليا من قبل ر
ر
يدع ان دائرة مالية محدودة ،ي
بلوميغ مقاال ي
زف العالم  ،غولدمان ساش  ،ر
اشيت تبادل Poloniexل  400$مليون.
ي
ومن المعروف ان البنك ، JPMorganالذي اشتهر المدير Jamie Dimoلديهم مصداقيته مرارا وتكرارا أولئك الذين
يستثمرون زف  bitcoinودعا هذه التكنولوجيا باالحتيال ،ر
اخيع مؤخرا نظامها الخاص من المعامالت المركزية باسم
ي
-Quorumنسخه معدله من Ethereum؟
 ،Blythe Masterوهو شخص بارز ز يف عالم االستثمار ،وأصبح الرئيس التنفيذي لشكه األصول الرقمية القابضة ز يف
ز
ر
ز
البلوكشي
عل
الت يتم فيها تطوير التكنولوجيات القائمة ي
وه مؤسسه التكنولوجيا المالية فتحت يف  2014ي
 ، 2015ي
مقدم الهياكل األساسية السوقية والمبادالت والمصارف.
لصناعه االستثمار بأكمله ،والخدمات المالية مثل
ي
 Rippleومديره ال ريي ،يقدم نفسه بالفعل كعملة بيتكوين للبنو .
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ز
ز
التاىل.
للعي الساهرة ،األمثلة ال تفتقر وكل ما يحتاجه هو ان يقرا بي الخطوط لمعرفه ما هو ي
ز
اىل ،تضخم مؤش Dow Jones
االحتياط الفيدر
بعد انهيار سوق العقارات يف  2008وإنقاذ البنو من قبل البنك
ي
ي
ز
ز
بأكي من  300درجة مئوية من ز
ر
أدن مستوى له عند  6626يف عام  2008إىل  26667يف عام The Heng .2018
 Sengل  200من  10 600إىل DAX 125 ، 33642من  3458إىل  7781و  Nekkei 245من  6988إىل .24171
ز
تم تمويل هذه الزيادات المكافئة من األموال العامة ولكن يف الغالب بتخفيف قيمة العمالت العالمية ،والتخفيف
الكم.
ي
ز
ز
الدوالر ،مثل  Denariusيف وقت الرومان ،يتم زخرفته بواسطة التخفيف .يف الواقع ،كل العمالت العالمية لديها فقط
األجنت بشكل كبي الن
 5من قوتها الشائية من  100سنه مضت ،ان لم يكن اقل .ولكن ال ينخفض سعر الرصف
ري
جميع البلدان تمارس نفس اللعبة ،فانه من الصعب اتباع قوتها الشائية الحقيقية.
حرب العمالت حقيقية جدا واآلثار الجانبية ه كارثية .ز
وف الهند ،لم تبلغ الحكومة سكانها سوي بأرب ع ساعات قبل
ي
ي
ر
.
الورف ،ز يف
المال
يستخدم
منهم
95
سكانها،
تر
عددها
من
80
إلغاء  500و  1000من تذاكر الروبية ال ر يت تمثل
ي
نهاية مسدودة.
بعد ان تضخمت وخففت ما يمكن ان يكون ،واألموال المستثمرة ز يف سوق العمالت واألموال من سوق األوراق المالية
تبحث عن ملعب جديد؛ األرض القديمة محروقة ،فارغه.
زف الواقع ،فان تصحيح  70بالمائة من  BTCالسعر زف كانون ز
عل المدى
ي
ي
ي
الثان/يناير  2018هو مستوي شاء ممتاز ي
الطويل ،ولم يعد هنا أي سبب لالنتظار لوقت أفضل لنقل القيمة .لالعتقاد بأنه كان مطلوبا!
زف بداية عام  ،2017كانت رسملة األصول الرقمية ر
أمريك ونصف العام  180مليار
أكي أو أقل من  27مليار دوالر
ي
ي
دوالر أمريك .زف عام  ، 2018أصبح اآلن ما يقرب من  800مليار دوالر أمريك  ،ر
وأكي من  325000عملية تتم
ي ي
ي
ز
ز
معالجتها عل بلوكشي  Bitcoinيف يوم واحد.
اليوم ز يف بورصة نيويور هو ما يقرب من  75مليون دوالر ز يف المعامالت ،وحجم سوق تبادل العمالت
حجم التداول
ي
أمريك.
األجنبية ما يقرب من  4.5مليار دوالر
ي
اعتينا ان جزءا من حجم األسواق التقليدية سينتقل تدريجيا إىل هذه السوق الجديدة ،فان تنميتها بدأت لتوها.
وإذا ما ر
ر
بالنسبة ألولئك الذين يعتقدون ان انهيار سوق األوراق المالية وشيك ،وهذا البيان يجعلها أكي منطقيه.
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استعراض السوق
ز
ز
ه حقا مثيه لالهتمام .المطورين يرتدون قمصان مع اآلحاد ،والالما والصحون
أحدث التطورات يف تكنولوجيا البلوكشي ي
الطائرة تعطينا العقود الذكية .وقد تمت بالفعل مبادالت ذرية عده ز
اليق قيد
بي القيود دون تدخل طرف ثالث وشبكه ر
االستخدام بالفعل.
ز
الجميع يتحدث عن ذلك ،ولكننا ما زلنا بدون حل موثوق به للتفاوض بنشاط أو حسابيا األصول الرقمية يف بيئة أمنه ومع
االدارات المهنية.
ز
البلوكشي يعطينا أداه جديده للتحر نحو هذا الواقع.
الثورة القادمة ستكون اختالقيه وتكنولوجيات
ر ز
اض دون تدخل طرف
وكان
ساتوش بما فيه الكفاية يسىع لحل مشكله االنفاق المزدوج ،والعقود الذكية تسمح بالتنفيذ بالي ي
ي
ز
اليق بتحويالت لحظيه إىل تكاليف منخفضه.
ثالث ،ومقايضه ذرية تسمح بنقل القيمة بي القيود المختلفة وشبكه ر
عل اجراء مقايضه ذرية وآالف من المعامالت ز يف الثانية
الذك وقادره ي
ه تبادل السائل المركزية مع العقد ي
الخطوة التالية ي
دون احتكا .
ويكشف تحليل الحالة عن وجود عيوب ز يف نظام التبادل المركزي.
وبطريقه ما ،فان تبادل األصول الرقمية المركزية مغلقه بالفعل ،فإنها ليست سوي مساله المظهر ان لم يكن الوقت .بالنظر
إىل المشاكل السابقة وعجزها عن التنافس مع ما هو قادم ،فليس لها مستقبل.
حت اآلن ،والسوق الناشئة من األصول الرقمية كان واحدا من ر
يجب علينا ان نعطيهم االئتمان من  2009ر
أكي المخاطر.
محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستخدم ولكن أيضا بالنسبة للتبادالت نفسها :من وجهه النظر التشيعية والتكنولوجية
ز
للمستخدمي الوصول أوال إىل هذه السوق .ويجب ان نكون
والمالية .وقد أتاح أصحاب المشاري ع ز يف هذه البورصات
ز
ممتني لهم.
ر
المحيمة ،فضال عن االدارات المتقدمة مثل تجاره
وأنشئت منصات تجاريه جميله توفر السيولة والعطاءات والطلبات
الهامش وتمويل الهامش.
ر
خيه ،ان لم يكن ر
حت المستخدم المبتدئ.
يلت توقعات العمالء أكي ر
لألسف ،فان الحل القائم حاليا ال ر ي
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ز
ختف تماما ،بعد تبادل مركزي كان "ضحية
الذي لم ير قيمه حسابه التجاري خفض زبمقدار الثلث ،ان لم يكن ي ي
واالخياق الجديد ف المبلغ دائما ر
ر
أكي أثاره لإلعجاب.
لهاكر " .أسبوع جديد،
ي
ز
ومن الناحية الموضوعية ،ال جدال يف ان أمن التبادل المركزي لألصول الرقمية غي كاف.
وما الذي ز
ينبىع التفكي فيه بشان حدود السحب اليومية ،واال سيطلب منها دفع زضائب الدخل عند سحب قيم
ي
البورصة ،دون اجراء تقييم موضوع للمكاسب/الخسائر ،اال انها ز
تعان من رفض االنسحاب .وبحلول ،2018
ي
ي ز
أصبحت جميع عمليات التبادل القائمة يف الواليات المتحدة عتيقه.
وقائمه الحاالت غي المقبولة شامله والحفالت ه ر
ز
المفاوضي اطالعا.
أكي
ي
 القرصنات األسبوعية للمبلغ دائما ر
أكي إثارة لإلعجاب
 إغالق بورصة شعبية لمدة  72ساعة ز يف سوق نشط  24 / 24ساعة.
 لم يتم الرد عل شيكات الهوية ر
أكي من  3أشهر بعد طلب فتح حساب
البنك الذين يسببون لهم مواقف صعبة
مستخدم الحساب
التلقان ز يف
 أخطاء السحب
ي
ي
ي
األوىل
 الطلب عل اإليداع
ي
ز
 زيادة كبية ز يف منتج  CFDأو عدم وجود هامش يف السوق.
ر
الت تؤدي إىل أوامر اإليقاف للعودة بشعة إىل سعر الدخول
 األسعار تتجمد ،وتحركات األسعار غي المنتظمة ي
ز
المستخدمي ز يف موقف الرهينة .ناهيك عن السلطة االستبدادية
والتفاوض بشان هذه المبادالت المركزية يضع
لإلدراج ،رفع اسم أو إنكار األصول الرقمية ز يف طريقه عشوائية بحتهbitshares.
وعل الرغم من محاولتهم لجعل المنصة سهله االستخدام ،معظم هذه المبادالت ال تشمل االدوات الالزمة للتفاوض
ي
حسان.
مع
أو
النشط
ري
عرض الرسوم البيانية وأدوات التحليل هو ز يف الغالب من نوعيه رديئة ،وأنواع من األوامر غي كافيه وعرضها مربكه.
ه ز يف الواقع نسخه من هواه االدوات المهنية.
هذه المنابر ي
ز
ر
الت تؤذي المبادالت المركزية.
ي
وف أفضل العوالم الممكنة ،فان التبادل المركزي يسوي هذه الفجوة األمنية ي
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وقد أظهرت بعض المبادرات بالفعل نتائج مثية لالهتمام.
وتعتي منصات التبادل الالمركزية  Biscو
ر
Bitsharesو  Komodoأمثلة ممتازة.
ز
المرصف bitshares ،يمكن ان تؤدي  100,000المعامالت
Biscيسمح لشاء األصول الرقمية عن طريق التحويل
ي
ر
زف الثانية الواحدة ر
(أكي من ز
ز
وماسيكارد مجتمعه) وكومودو يسمح المبادله الذرية–نقل القيم بي مختلف
فيا
ي
السلسالت .
ز
وه خطوه ثانيه ،ال يستهان بها نحو نظام أمن الرقمية تبادل
دون تسميه الميات األخرى البارعة لهذه المنصات ،ي
ر
الت تتسم بالكفاءة والموثوقية لمستخدميها.
األصول ي
ز
وه
ما هو المفقود إذا كانت كل قطعه من اللغز يف مكانها ؟ والواقع ان هذه المبادالت المركزية لها ضعف كبي :ي
السيولة.
وإذا كان المرء يسكن ز يف دراسة هذه المبادالت ،فان هذه الحقيقة تصبح واضحة ببساطه .فانه ليس من الممكن حقا
ر
عل سعر الدخول بسبب
للتجارة بنشاط btc/الدوالر مع عرض/طلب  200$خالف ذلك "االنزالق " من أكي من  4ي
نقص الحجم.
وليست هنا مناقشه حول هذه النقطة ،واخر ايكو للتبادالت المركزية ال تشح كيف ستحل هذه المشكلة الرئيسية.
انه الفيل ز يف الغرفة
عل منصة ز يف اقل من  5دقائق .وال يؤدي
هذا ناهيك عن اختيار عملهم لتقديم أي شخص الفرصة لخلق خاص بهم ي
ز
هذا النهج اال إىل تفاقم حاله انعدام السيولة بتمييع قائمه األصول القابلة للتسويق المقدمة إىل المستعملي" .الحرة
للجميع“.
لهذا السبب الحلول البارزة األخرى للتبادالت المركزية المقدمة ز يف اطار نموذج  ERC20ليست مثيه لالهتمام حقا،
ر
ر
عل ذلك ،فانه من المستحيل عمليا تقييم قيمه األصل عندما يتم تأسيس
حت مع حجم التداول المحيم .وعالوة ي
الزوج مع الرمز “house”.
قان.
ه المفضلة للتداول النشط أو التل ي
مجموعه صغيه من " " blue chipsاألصول الرقمية ي
عل الرغم من التحسن الذي ال يمكن إنكاره ز يف األمن ،فان حلول التبادل المركزي لم تلب بعد
ومن المؤسف انه ي
احتياجات التجار النشطاء والخوارزميات.
حسان ز يف سوق األصول الرقمية أصبحت تجربه مؤلمه ومحفوفة بالمخاطر .والتقلب ليس
التداول النشط أو ال
ري
الرئيس لهذا الخطر.
السبب
ي
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ز
للمفاوضي.
تلت المبادالت المركزية االحتياجات الحقيقية
ولم تعد المبادالت المركزية حال وال ر ي
ما الخيار الذي تركوه ؟
مفهوم التبادل المثاىل واضح ،ولكنه لم يطبق بعد .هذا أمر مفهوم ألنه كان من ز
الرصوري االنتظار ر
حت كل قطعه هو
ي
بهدوء والفكر المبدع ،ي ر
خيع.
ان تقديرنا لمطورينا ال حدود له.
وعل الرغم من فتح العديد من المبادالت المركزية للمفاهيم المبتكرة ،فان عالم األصول الرقمية ال يزال يفتقر إىل
ي
البنية التحتية االساسيه إلرساء دعائم سوق الغد .التعليم الجماهيي ،وإنشاء محفظه سهله االستعمال ،وأمنه،
ز
ينبىع القيام به.
والتحول السائل والشي ع-ال يزال هنا الكثي مما ي
ي وحسابيا تبادل آمن يجمع ز
 InziderXسوف تفعل الجزء الخاص بها من خالل توفي التجار النشط ز
بي أدوات
التفاوض المتقدمة مع أحدث التقنيات.

تصورنا
الحل هو تبادل  InziderXالذي ر ز
يعيم فريقنا وضعه.
ر
ز
للمبتدئي ولكن ز يف المقام األول للنشطاء والتجار ز يف
الت من السهل استخدامه
ه خلق تبادل المركزي ي
مهمتنا ي
ر
الخوارزميات مع كل الظروف المناسبة لتنفيذ اسياتيجيتهم.
ر
ر
األكي
ه سائله والتحليلية البيانية تشمل جميع االدوات
والت ي
عل محفظة التبادل) ، (Dappي
المركزية ،والقائمة ي
تقدما من مجالها.
ر
ز
ومفاوض
لنشاط النخبة
المنطف الوحيد
ز يف الواقع ،يريد  InziderXأن يصبح الخيار المعقول إن لم يكن الخيار
ي
ي
ي
كينا ً
الخوارزميات .سيكون تر ز
دائما عل جودة األدوات المتاحة ،وتنفيذ وسيولة الطلبات.
وقد حان الوقت للتغيي ،وقد شهدت تجار األصول الرقمية الكثي من خيبه األمل للبقاء رهينة للتبادل المركزي والتغييات
التعسفية ز يف التشيعات الحكومية.
ز
يريد  InziderXأن يكون تبادل  OTCحيث نتفاوض ز
المطلعي ،مع الشية.
بي
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التاىل ،ال توجد تراكمات
التبادل
المثاىل هو ز واحد المركزي حيث تتم معامالت المحفظة إىل المحفظةب  (dapp).ي
ي
كبيه من األموال يف محفظة واحده يمكن ان يغري القراصنة .ولذلك فان هذا النوع من التبادل آمن بواسطة
التصميم.
والسبب هو بسيط :الهاكر هو "لعبه " من التجربة والخطأ الذي ياخذ الكثي من الوقت .ولذلك ،فانه من غي
ر
الت تدفع قليال.
المجدي عاده لهاكر أضاعه الوقت وخطر االتهام ألداء المهمة ي
هذه ز
المية لها العديد من المزايا.

ز
الميات األساسية
عدم التسجيل والتحقق
ز
ز
ر
ه يف حد ذاتها
الت ي
وليس من الرصوري التسجيل للتبادل وانتظار التحقق الذي ال نهاية له من هويته .والحافظة ،ي
التبادل المركزي ،متاحه للجميع بواسطة ز ز
تييل بسيط.
ال يوجد قيد أو حد
عل استخدام منصة التداول
السء ينطبق ي
ال توجد قيود أو ودائع دنيا لفتح محفظة من األصول الرقمية ،ونفس ي
عل المحفظة.
المركزية القائمة ي
وليست هنا حاجه إىل القيام بإيداع للتجارة أو سحب األموال من البورصة لتأمينها .توازن المحفظة هو دائما
الوصول اليه أمن.
اليوم مثل المبادالت المركزية المتعددة.
وال يوجد حد للسحب
ي
غي منظم
عل أساس محافظ ان التواصل مع
هذا النوع من التبادل اقل حساسية للوائح الحكومات والتغييات والمزاج .ويجري ي
ر
الت يمكن إغالقها أو السيطرة عليها من قبل
بعضها البعض من قبل المركزية السلسلة ،ال يوجد خادم صوره ذهنيه ي
خارج.
كيان
ر ي
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شي
ز
ر
الت يقوم
ونظرا ألنه ليس من الرصوري توفي معلومات شخصيه عند فتح محفظة ،فان المعلومات المتعلقة بالمعامالت ي
ه معلومات مجهولة تماما.
عل السلسلة ي
بها المستخدم ي
متعدد العمالت
أكي الرسملة ،محفظة متعددة العمالت وسهله
عل األصول الرقمية مع ر
ومن الواضح ،منذ تبادل عروض التفاوض ي
االستعمال.

ز
ميات متقدمة
مفهوم تبادل  InziderXيكون ر
الي ز
والحسان.
كي عل التفاوض الفعال
ري
التبادل ز
بي األصول
ز
ز
رقم آخر ،دعنا نقول
يسمح بالتبادل دون هامش ،التبادل ز بي األموال الموجودة بالفعل يف الحساب .مثال  BTCألصل ي
LTC.يتم تحويل قيمة  BTCاألوىل يفLTC.
المتاجرة بالهامش
ز
هامش التداول هو الخيار الذي يستخدم عاده من قبل التجار والنشطاء يف الخوارزميات أو مع ألنه يسمح باتخاذ المواقف
دون بيع األصول المعلقة زف الحسابات .هذه ز
المية زضورية من أجل تخصيص القوه التجارية لعده مواضع ز يف نفس الوقت.
ي
البيع القصي
ً
ر
.
يسمح التداول بالهامش أيضا بتقليل بيع األصول الرقمية عل سبيل المثال ،يمكن للمتداول اقياض  BTC 1من مستخدم
آخر من أجل بيعه إىل تاجر آخر واالستفادة من االنخفاض ز يف سعر ذلك األصل .عندما يتم إغالق مركز البيع القصي ،يتم
إرجاع  BTC 1بما ز يف ذلك رسوم التمويل.
هامش التمويل
هذه ز
الميات متوفرة من خالل تمويل الهامش .يمكن تمويل الهامش من أمواله الخاصة أو تقديمه من قبل مستخدميز
آخرين لصفقةInziderX.
ز
المستخدمي استخدام الرصيد الخامل ز يف حافظتهم لتوفي تمويل الهامش للتجار اآلخرين الذين يستخدمون
ويمكن لهؤالء
ز
النفوذ .خيارا مفيدا ألولئك الذين ال يريدون التفاوض ولكن يريد ان يضع المكدس يف العمل.
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نوع الطلبيات
ز
عل علم بذلك ،ولكن بالنسبة للتاجر النشط ،فانه من المحبط يف بعض األحيان عدم
التاجر المبتدئ هو بالتأكيد ليس ي
ر
عل منصات التداولFX.
الت تقدم تقليديا ي
عل أنواع األوامر ي
الحصول ي
أنواع الطلبيات المتوفرة
 السوق الحد -التوقف الحد من الوقفةز
 أمر السوق المعقد بما يف ذلك التوقف والحد أمر حد مجمع بما ز يف ذلك التوقف والحد وقف تريلز
يلىع اآلخر
 - OCOواحد ي ترتيب ز يف الحجم :مقسم إىل عدة مستويات وأحجامأوامر معقده
الرئيس هنا هو ان منصات تداول األصول الرقمية المتاحة حاليا ال تقدم أوامر معقده؛ أمر يرتبط باألوامر األخرى
والفرق
ي
ويتم تنفيذه بالتسلسل.
ومن الصعب أداره الوظائف المعلقة دون الحصول عل مستوي محدد من الخسارة القصوى ز
وجت األرباح .هذا النوع من
ي
ي
عل جميع منصات التداول بالعمالت األجنبية  (FX).ومن الصعب ان نفهم لماذا
النظام هو الخيار
األساش المعروض ي
ي
ز
المستخدمي.
تبادل األصول الرقمية لم تكرر هذا النموذج ،ان لم يكن لحرمان
ز
عل وضع أوامر الخسارة
دون هذا النوع من النظام المعقد ،فانه من الرصوري االنتظار لتنفيذ أمر الحد قبل ان تكون قادره ي
القصوى ز
وجت األرباح.
ي
جت األرباح ) (TPر
ز
حت قبل تشغيل تنفيذ أمر إدخال الحد .وهذا من شانه ان يؤدي إىل الشوع
زواال فانه يمكن تشغيل أمر ي
ز
جت األرباح .حاله مزعجه.
يف موقف بيع قصي حيث المستخدم يريد فعال ي
وعدم وجود نظام معقد يسبب مضاعفات ال داع لها ويشدد عل المتفاوض ز
خيتهم.
ي ،برصف االعتبار عن مستوي ر
ي
ي
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أوامر مجمعه ام ال)(FX
عل نفس
ومن الممارسات الشائعة األخرى لتداول األصول الرقمية إنشاء سعر متوسط عندما تؤخذ الوظائف المتعددة ي
األصول.
مثال :شاء  BTC 0.5بسعر  10000دوالر وشاء  BTC 0.5بسعر  15000دوالر = متوسط سعر  BTCواحد بسعر
.12،500 $
ر
المستخدم المبتدئ بالتأكيد ال ز
يمي ز
الخية ،الذي غالبا ما
بي أمر المياكمة ام ال ،ولكن بالنسبة للمفاوض من ذوي ر
تستخدم لسوق الرصف ،وهذه الممارسة مزعجة.
ويستخدم هؤالء التجار التخاذ مواقف متعددة بأسعار مختلفة وتحديد مستويات المكسب والخسارة المناسبة لكل
موقع.
العقل أو باليد إذا كان الموقف إيجابيا أو سلبيا وفقا لتاري خ معامالتها
االضطرار إىل تقييم ز يف أي وقت عن طريق الحساب
ي
هو ممارسه عديمة الفائدة ومره أخرى غي مريحة .وقت القرار هو عامل حاسم ألي مفاوض نشط وهذا التعقيد ال
يساعد.
ستشمل منصة التداول  InziderXهذا الخيار :الطلبات المجمعة أو ال ) (FXلخدمة مستخدميها ز يف القواعد الفنية.
التحوط
ر
ر
عل نفس األصل
ويسمح خيار اليتيب غي
التجميىع المقين بخيار تمويل الهامش بالتحوط -زأخذ المواقف المعاكسة ي
ي
ز
عل مستوي ومن ثم البدء يف وضع المبيعات الجديدة إىل مستوي آخر
الرقم .لذلك فمن الممكن للبدء يف شاء الموقع ي
ي
عل نفس األصل.
ي
ز
ر
المشي ز
يي.
الثان سيكون له تأثي إلغاء موضع
ال يسمح نوع األمر المجمع بهذا الخيار الن الموضع القصي ي
االسياتيجيات الممكنة مع هذا الخيار  ،ومنصة InziderXتسمح التحوط لصالح ر
ر
اسياتيجيات
دون الخوض ز يف تفاصيل
التداول ر
األكي تعقيدا.
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الرسوم البيانية
أكي السوائل وسهله االستعمال التجربة التجارية الممكنة ،وهذا هو السبب زف اننا ر
فريقنا يريد ان يقدم ر
اخينا لدمج
ي
ز
Tradingview.comتحليالت الرسوم البيانية يف التجارة المركزية.
ً
ً
ر
الت تقدم جودة رسومات ممتازة وعددا مذهال
تعد  Tradingviewبمثابة منصة لعرض عروض أسعار األصول الرقمية ي
من األدوات لتسهيل التحليل واتخاذ الموقع.
ز
ز
البيان أو اجراء تحليل ر
ر
أكي تعقيدا بما يف ذلك
عل الرسم
ي
نلف نظره شيعة ي
ال يهم إذا كان المستخدم يريد ببساطه ان ي
العديد من المؤشات؛ جميع االدوات متاحه لهذا الغرض.
ز
الخية.
ه سهلة االستخدام لكل من التجار
المبتدئي وذوي ر
ي
وبالتاىل فإن منصة  Tradingviewي
الفوائد األولية
 تتوفر عدة أنواع من الرسوماتPnF ،Line Break ،Kagi ،Renko ،Candles ،: Bar من الممكن نش رسومات متعددة عل شاشة واحدةز
البيان من شهر إىل آخر
 اختيارات متنوعة من وقت الرسمي
 تاري خ الجودةأدوات التتبع
ر
ر
يحتوي هذا النظام عل أكي من  50أداة للبحث عن المفقودين من التحليل األبسط إىل األكي تقدما مثل :خط االتجاه،
 ،alan 14ndrew pitchforkنسبة  ، fibonnacciاألرقام التوافقية ،موجات  ، Elliottآلة حاسبة  ، R / Rتعليقات
ز
البيان  ،الخ.
شخصية مباشة عل الرسم
ي
لتاجر نشط الذي يستخدم تحليل العربات لصقل قراراته ،هذه االدوات ال تقدر بثمن.
مؤشات ومذبذبات
ز
ر
ر
ر
تغط المفاهيم األكي شعبيه والمؤشات األكي
 TradingViewتشمل أكي من مائه مؤش وتذبذب يف منصة .هذه
ي
ر
عل العديد من
ر
خيه لذوق المستخدم لتخصيص تحليله .حت انه يمكن ان ينقذ تكوينه من أجل تطبيق نموذجه ي
األصول.
التنبيهات
ز
ر
ر
ز
ر
ون أو الرسائل النصية القصية أو
الييد
عي ر
الت يمكن تلقيها ر
اإللكي ي
ه التنبيهات ي
واحدة من أكي الميات المفيدة ي
ً
ً
المرئية والصوتية فقط .يتم تشغيل هذه التنبيهات وفقا للمعايي المختارة مسبقا من قبل المستخدم ويمكن أن تستند
ً
ز
اليوم لل
البيان
إىل مستوى السعر ولكن أيضا عل مستوى المؤش .مثال عل مؤش القوة النسبية  14عل الرسم
ي
ي
BTC / USDهو تحت المستوى  :20تنبيه! سيكون هذا نظريا مستوى شاء رائع.
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خيارات أخرى
التحليل أيضا خيارات أساسيه مثل جدول التصنيف حيث يمكنك حفظ المفضلة لديك وإنشاء
ويتضمن هذا النظام
ي
قائمه وقسم يقدم أحدث اخبار السوق وتقويم اقتصادي.
جدول التنفيذ
ز
ز
يتضمن جدول التنفيذ كافة العناض الرصورية للتحليل يف نظره واحده.
ويشمل

ز
بيان واضح ومفصل
 رسم ي قائمة من االقتباسات مع المفضلة جدول إلدخال أوامر قائمة األصول ز يف المحفظة الرافعة المالية والمبلغ المتاح حسب الرصيد. قائمة بمراكز الهامش وتكلفة التمويل قائمة األوامر المعلقة.ز
ر
الحقيف
 أحدث المعامالت المجهزة يف الوقتي
 -كتاب األوامر – المستوى 2

يسمح لك المخطط برؤية المواضع المفتوحة والمعلقة والتنبيهات .فمن الممكن تغيي سعر أو مستوي التنبيه
ز
البيان.
عل الرسم
ي
ببساطه عن طريق تحريك عالمة ي

خوارزميات و  APIالتفاوض
ز
ر
الت يمكن ان تنفذ
خالل السنوات العش الماضية ،شهدنا ثوره يف عالم التجارة من خالل ظهور الخوارزميات ي
ر
اسياتيجيات دون تدخل اإلنسان.
إىل النقطة حيث ،ز يف أفضل حاالتها ز يف  ، 2010وشكلت تجاره الحساب  70-60بالمائة من حجم التداول ز يف سوق األسهم
األمريكية .وليس من المرجح ان يتالش هذا االتجاه ومن الصعب قياس النسبة المئوية الستخدام الخوارزمية ز يف األسواق
األجنت واألصول الرقمية.
الخارجية مثل أسواق الرصف
ري
ولهذا السبب سيكز تبادل  InziderXعل هذا النوع من التفاوض من خالل توفي جميع األدوات الالزمة للتنفيذ السلس
اليمجية.
لهذه النصوص ر
سيتم تطوير  APIمع ضوابط واضحة ومفصله تسمح لجميع أنواع اإلجراءات الالزمة التخاذ موقف وتعديل األوامر
من قبل فريقنا.
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ز
عل تحديد
سيتم إنشاء وصول محدود بواسطة تشفي المفاتيح الرصورية للوصول إىل  API.ستكون هذه قادره ي
ر
الت يمكن الوصول اليها واإلجراءات الممكنة مثل :
المعلومات ي
 رصيد الحساب التاري خ انتظار الطلب بيان موقف – الرصف والهامش و  /أو التمويل -إمكانية االنسحاب

إصدار متوافق مسبقا
.
وكثيا ما كان نجاح المنصة التجارية من مسؤوليه المجتمع الذي يدعمها منصة  Metatrader4هو مثال جيد
حيث تم ترحيل عدد قليل من مستخدميها إىل اإلصدار الجديد- Metatrader5.
األساش وعندما صدر اإلصدار
والسبب بسيط :آالف من المؤشات والخوارزميات تم إنشاؤها لهذا النظام
ي
اليمجية لم تعد قابله للتطبيق !..وضع غي مري ح للتاجر الذي كان
الجديد ،جميع تلك األسطر من التعليمات ر
يستخدم نفس االدوات ر
لفيه طويلة.
ر ز
عل تبادل  inziderxبحيث تقدم  APIدائما متوافقة مع اإلصدار السابق .وإذا ،ز يف حاله االستحالة،
سيتم اليكي ي
اليمجية لجعلها متوافقة .ر ز
ز
مطمي ألولئك
واليامنا
وسوف توفر تعليمات واضحة حول كيفيه تعديل التعليمات ر
الذين يستخدمون الخوارزميات لتنفيذ مفاوضاتهم.
ان تر ز
كينا عل تطوير هذه األداة الجيدة والحفاظ عليها ر
حت اآلن هو ضمان للثقة لهؤالء التجار.
ي

الموجودات القابلة للتداول

ال تسىع بورصة  InziderXإىل أن تكون منصة إطالق  ICO.ينصب ر
الي ز
الخوارزم لألصول
كي عل التداول النشط والوزن
ي
أكي عمليات الرسملة.
الرقمية مع ر
هنا عدة أسباب .عادة ما ال يهتم المتداول النشط بالحفاظ عل مركز طويل األجل.
وبالتاىل ،فإن االختالفات الهائلة ز يف
ي
اإلصدارات الجديدة لألصول الرقمية ،وخاصة رمز ، ECR20ليست مناسبة.
زوج  BTC / USDلديه معدل تذبذب متوسط قدره 10بالمائة ز يف اليوم .ز يف الواقع  ،فإن متوسط التقلبات ز يف األصول
ه  5إىل  .10هذه االختالفات وافرة لمن يريد شاء أو بيع بأسعار مخفضة والخروج
الرقمية العشة مع ر
أكي عملية رسملة ي
ز يف حركة طويلة.
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ز
معت
باإلضافة إىل ذلك ،إذا كان الحجم هو االعتبار الهام للتنفيذ السلس ،وضيق االنتشار وتقريبا أي االنزالق ،فانه ال ي
لدخول األصول غي السائلة.
ز ّ
ر
رز
أكي رسملة.
عل أكي أو اقل من عشين ( )20األصول الرقمية مع ر
وهذا هو السبب يف أن التبادل لدينا مليم للحفاظ ي
قائمه األصول المقررة
BTC / LTC / ETH / BCH / DHS / XMR /XRP / USDT / INX / ADA
XLM / MIOTA / NEO / NEM / QTUM / LSK / BTG / ZEC / BCN / ZEC
USDT
ً
ز
ستسمح أصول  USDTلألصول األخرى بالتداول يف أزواج بسعر معروف للتجار ،حيث يصعب أحيانا تقييم قيمة
زوج مثل  XMR / BCHأوDHS / INX.
األمريك والممتلكات األخرى من خالل خيار سيسمح بالتقييم
سيكون التحويل لقيمه جميع األصول متاحا بالدوالر
ي
الشي ع لقيم األصول.
INX
ر
ز
الت تنوي بها بورصة  InziderXتمويل مشاريعها وتقديم خصم للمستخدمي الذين يغطون
ه األداة ي
أصول  INXي
رسوم معامالتهم معINX.
رمز ERC20
ً
ز
سيتم إدراج بعض رموز  ERC20يف قائمتنا وسيتم تقييمها وفقا لرأسمالها مثل غي ذلك من قوائم  altcoinsاألخرى .رمز
 EOSمرشح جيد.
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ً
ز
مؤخرا قيمتها . Atomic swapو
تقنيتي اثبتتا
يمكن إجراء تبادل المركزية من  InziderXقائم عل المحفظة بسبب
Lightning Network.

Atomic Swap
بي هذه المحافظ لديها ز
ر
الت تسمح بتبادل األصول ز
مية
منصة ال مركزية تعتمد فقط عل محفظة المستخدم ) (Dappي
بارعة Atomic swap :ز
بيblockchain.
بي ز
 Atomic swapه التبادل ز
اثني من األصول الرقمية دون تدخل طرف ثالث.
ي
طرفي ،كان من ز
الرصوري استخدام خدمات طرف ثالث لتأسيس عالقة ثقة ز
ز
زف السابق ،زف جميع حاالت التبادل ز
بي
بي
ي
ي
ً
أوال دون تأكيد أن الطرف اآلخر سوف ز
ز
.
يف بوعده.
أصوله
إرسال
منهم
أي
يريد
ال
المستخدمي
ي
بي المشار ز
المستخدمي يثقون بالطرف الثالث زف مهمتهم المتمثلة زف تحويل األموال ز
ز
كي فقط ز يف حالة
بما أن جميع
ي
ي
ز
ز
ر
استيفاء جميع الشوط ،فإنهم ال ييددون يف التداول يف البورصة.
ر
االخياقات ز يف البورصات المركزية قد أدت إىل تآكل هذه الثقة إىل درجة عدم
مع ذلك ،كما نوقش ز يف وقت سابق ،فإن أحدث
وجودها .استخدام هذه المنصات هو وضع نفسك ز يف وضع رهينة.
تتجنب  Atomic swapهذا الوضع بعملية تسم "عقد قفل تجزئة الوقت" .يتم تنشيط هذا الخيار من خالل الوظائف
األساسية المكتوبة ز يف كود  Bitcoinومعظم مفاتيح  altcoinsاألخرى.
ز يف العمل ،إذا أرادت أليس بيع  LTC 50ل  BTC 1وبوب يقبل المعاملة ،تتم معالجة معاملة عل كل  blockchains.يرسل
بوب  BTC 1إىل عنوان متعدد اإلمضاءات إىل أليس و أليس ترسل  LTC 50إىل بوب إىل عنوان متعدد اإلمضاءات.
السء
ه أن "أليس" يمكنها فقط المطالبة ب  BTC 1إذا كشفت عن رمز
ومع ذلك ،فإن الخدعة ي
شي  (hash).وهو نفس ي
ز
ر
بالنسبة لبوب ،لذا يمكنه فقط الوصول إىل  LTC 50ل أليس إذا كشف رمزه الشي  (hash).يف الحالة المعاكسة ،يسيد كل
واحد أصوله بعد وقت قصي (قفل الوقت).
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وب هذه الطريقة ،يمكن ان تقوم  Aliceو  Bobباجراء معامله أمنه بينهما دون تدخل طرف ثالث ودون الحاجة إىل
حت لو أجريت المعامالت عل سالسل مختلفه من القيود ،فانها زف الواقع ر
الوثوق ببعضهما البعض .وألنه ر
ميابطة
ي
ي
بشوط متبادله.
تلخيص:
 -1تقوم  Aliceبإنشاء كود شي ) (hashوتبدأ المعاملة عن طريق إرسال  LTCإىل عنوان متعدد اإلمضاءات الذي ال يمكن المطالبة

به بدون الشفرة الشية.
ر
الت ال يمكن المطالبة بها دون رمز
 -2بوب يولد رمز شي ( )hashويبدأ الصفقة عن طريق إرسال  BTCإىل عنوان متعدد اإلمضاءات ي
الشي.
 -3هذه النقطة ،ال تستطيع  Aliceالمطالبة ب  BTCوال يستطيع  Bobالمطالبة ب LTC.
 -4من أجل الحصول عل نقد  ، BTCتكشف أليس عن كودها الشي ) (hashوعندما يستخدم بوب هذا الرمز ،يتم نقل تجزئته
ً
ر
الت تطلقBTC.
تلقائيا إىل  Aliceي
ز
اليمجية الشية ( )hashز يف إخراج المعاملة ثم يتم طلبها ز يف اإلدخال لتحرير األموال.
يتم
تضمي التعليمات ر
التبادل هو ذري ألنه يحدث فقط إذا تمت معالجه المعامالت ز
اثني ,واال يتم إلغاء التبادل.
وهذا ما يسمح به  :atomic swapأي تبادل بدون أطراف ثالثه حيث ال يكون ع يل األطراف ان تثق بعضها ببعض ز يف
التفاوض بينها.
كل ما هو ز يف عداد المفقودين هو مكان السوق لتلبيه وجعل نيتهم للتبادل.
 InizderXسيكون هذاagora.
األزواج المتوفرة
ز
ومن المزايا األخرى انه من الممكن التفاوض بينها بشان أي أصول رقميه مدرجه يف البورصة .بحيث ال يقترص
عل أزواج مدرجة عاده.
المستخدمون ي
ز
الزوجي  BTC / ETHو  ، XRP / BTCفليس من المؤكد أنه من
عل سبيل المثال ،ز يف التبادل المركزي ،إذا تم إدراج
الممكن تداول زوج  ETH / XPRإذا لم تقدمه البورصة المركزية.
وفيما يتعلق بالتبادل المركزي مع  ،atomic swapمن الممكن التفاوض بشان جميع األصول الرقمية المدرجة ز يف
البورصة بينها.
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بالنظر إىل ان تبادل  InziderXر ز
تعيم قائمه العشين األصول الرقمية مع كاب كبي ،هذا يجعل  180أزواج من
األصول الرقمية المتاحة للتداول.

Lightning Network
ز
البلوكشي ،بالتوازي.
ثنان االتجاه الذي يعمل بشكل منفصل عن سلسله
 Lightning Networkهو بروتوكول الدفع ي
يل:
تسمح قناه الدفع هذه بما ي
عل السلسلة دون الحاجة إىل القلق حول تأكيد مرات كتله .يتم فرض األمان بواسطة العقود الذكية
المدفوعات الفورية ي
دون إنشاء حركه السلسلة للمدفوعات الفردية.
ز
ز
عي الشبكة.
عل
الماليي إىل المليارات من المعامالت يف الثانية ر
قادره ي
صفقات رخيصة .من خالل أداء المعامالت بشكل منفصل عن السلسلة (خارج السلسلة)  Lightning network ،يسمح
رسوم منخفضه استثنائية ،والسماح للمدفوعات الصغرى الفورية.
النقل ز
عل الفور مع القيود غي المتجانسة مع توافق اآلراء.
بي القيود .ويمكن ان تحدث المبادالت ر
عي الذرية خارج الخط ي
عل القيود دون الحاجة إىل الوثوق
طالما ان القيود يمكن ان تدعم نفس داله تجزئه التشفي ،فمن الممكن اجراء المعامالت ي
بطرف ثالث.
ر
الت تقوم بحجب األصول لعدد محدد من الكتل وأخرى
من خالل وظائف ) ، CheckSequenceVerify (CSVي
للتجزئة الشية ،والجانب المشفر ،وهذا التبادل الذري ،كل هذا ممكن.
السيولة
ر
الت يوفرها.
ه السيولة ي
االستفادة من هذه التكنولوجيا لتبادل  InziderXي
التبادل  InziderXر
يقيح لخلق هو السوق حيث يمكن لجميع التبادالت األخرى االتصال.
مستخدم الشبكة ،كل هذا ممكن وسيكون
اليوتوكوالت المستخدمة من قبل
مع  BIP65و  ، BOLTالذي يقيس ر
ي
الغد.
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وبطريقه ما ،لن ر
يتبف سوي سوق واحده .سوق متصلة باألسواق .المحافظ ستكون مجرد نافذه تبادل للوصول اليها.
هذا هو تصورInziderX
ز
ر
ر
اليوتوكوالت
الت يتم توصيلها إىل جميع المبادالت باستخدام نفس ر
ه يف حد ذاتها تبادل ي
الت ي
إنشاء المحفظة ي
العالم للكتاب“.
وإنشاء "النظام
ي
التتابع الذي يدمج  Lightning Networkويسمح للجميع بالمشاركة وتشكيل شبكه المركزية من السيولة.
وب هذه الطريقة ،فان أي مزود السيولة ،سواء كان ذلك تبادل آخر أو مؤسسه خاصه لديها برنامج صانع السوق ،وسوف
عل االتصال لتبادل لدينا.
تكون قادره ي
ر
وه :زبائن جدد.
عل
مقدم هذه السيولة واضحة ي
ي
الت تعود ي
والفوائد ي
ر
التكنولوج البارع سيضمن لنا سيوله ال مثيل
الت يستخدمها مستخدمو الشبكات بهذا التقدم
سيسمح توحيد ر
ر ي
اليوتوكوالت ي
لها ز يف تبادلنا.
مقدم السيولة الخاصة سيقدم لهم خططا لتخفيض رسوم
عل اتصال بفتح البورصة مع
ي
InziderXسيكون ي
المعامالت ر
لفيه محدده يمكن تجديدها إذا لزم األمر .سننس أيضا مرحالت ذات مبادالت مركزيه يكون حجمها
األكي.
ر
ز
ز
المشار ز
اليوتوكوالت نفسها سيكون لها امكانيه
كي اآلخرين يف الشبكة الذين يرغبون يف االتصال بالتبادل واستخدام ر
أضافه حجمها إىل كتاب الطلب.

برنامج صانع السوق
تبادل  InziderXسيؤسس من إطالقه برنامج يفضل صناع السوق.
انخفاض الرسوم
ر
ر
عل سبيل
الت توفر وحده تخزين لدفي الطلبيات ستتم معالجتها برسوم معامله مخفضة .ي
ه األوامر ي
أوامر الحد ي
المثال  % 0.1بدال من .%0.02
ر
الت يقوم بها المستخدم .هنا مثال:
ستخفض رسوم المعامالت هذه أيضا وفقا لحجم المعامالت ي
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الرسوم
0.1%
0.08%
0.07%
0.06%
0.05%
0.04 %
0.0175%
0.00%

ز
الحجم يف آخر  30يوما
ر
فأكي $ 0
ر
فأكي $ 100,000
ر
فأكي $ 250,000
ر
فأكي $ 500,000
ر
وأكي $ 1,000,000
ر
وأكي $ 2,000,000
ر
فأكي $ 5,000,000
ر
وأكي $ 7,000,000

المكافأة
ر
عل عالوة لوضع الطلبات ،فان جزءا من رسوم
وإذا أخذنا مثال سوق األوراق المالية حيث يحصل تجار اليددات العالية ي
ز
أكي حجم من
عل جميع
المستخدمي سيعاد توزيعه من خالل برنامج مكافاة للتجار الذين لديهم ر
المعامالت المحملة ي
المعامالت.
ر
الت تحافظ عل حجم يزيد عن  10000000دوالر من الحجم الذي تم
عل
سبيل المثال ،ستحصل المؤسسة ي
ز
ً
تنفيذه يف آخر  60يوما عل إرجاع  % 0.01من الطلبات الموضوعة.
عل حجم ز يف تبادلنا.
سيكون هذا حافزا قويا
لمقدم السيولة للحفاظ ي
ي
المراجحة
ز
اعل يف بورصة أخرى.
المراجحة هو شاء أصل بسعر اقل للتبادل وبيع نفس األصول بسعر ي
وكان من ز
الرصوري زف السابق ،من أجل االستفادة من هذه الفروق زف األسعار ز
بي المبادالت المركزية ،االحتفاظ
ي
ي
ز
عل ضعف السلطة المتفاوض عليها.
بحافظه يف كل من هذه المبادالت والحصول ي
عل سبيل المثال ،إذا كان سعر  BTCهو  8000دوالر زف البورصة أ و  8500دوالر عل التبادل ب ،فإن التاجر ر
يشيي
ي
 BTC 1ز يف حسابه عل الرصف  Aويبيع  BTC 1ز يف حسابه ز يف البورصة  Bمن أجل التمتع برب ح .500 $
عل الفور إىل آخر لتبادل
مع التكنولوجيا الجديدة وتوحيد ر
عل تبادل ونقلها ي
اليوتوكول ،سيكون من الممكن للتاجر لشاء ي
ز
للبيع .ال تحتاج إىل ان يكون لديك مرتي قيمه التبادل.
وهذا سيؤدي إىل سوق فعاله بشكل رهيب مع هوامش ضيقه وانخفاض االنزالق.
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عل
تبادل  InziderX APIمع ضوابط واضحة ومتنوعة ز سوف تدير تلقائيا هذا النوع .بحيث سيكون المفاوض قادرا ي
اليمجية له واجراء تبادل فوري بينهما.
أتمته كل هذه العملية من اإلجراءات المحددة مسبقا يف التعليمات ر

المحفظة
ر
الت يقوم عليها التبادل.
ه أحد العناض الهامه للتبادل المركزي ألنها األداة ي
والمحفظة ي
عل العالم من األصول الرقمية .يجب ان يكون من السهل
وهو أيضا اإلطار
األول الذي سيكون المستخدم المبتدئ ي
ز
وبديه يف تصميمه.
استخدام
ي
عل هذه االعتبارات ،يجب ان تشمل الخيارات األساسية والمتقدمة الالزمة لدعم التبادل.
وعالوة ي
الخيارات األساسية
 متعدد العمالت/
 إرسال  /استقبال قائمة االتصال ال زتاريخ
ي
 تقدير وتعديل رسوم النقل التكنولوجيا Segwit2تاري خ قيمه الحساب
ز
ز
بيان عن طريق اختيار مجموعه
سيعرض المقطع
قيمه الحساب وفقا لتاري خ معي .سيكون من الممكن وضع رسم ي
ز
ز
ر
تعط
ينبىع ان
الت
ي
ي
من األصول الرقمية يف الحافظة ان لم يكن واحدا أو بعض .سيكون ذلك مفيدا لتقييم األصول ي
األولوية للتنوي ع.
التكديس
ز
عل
خيار مثي لالهتمام يف هذه المحفظة هو زالتكديس .انها تسمح لك لجعل التمويل الهامش وب ي
التاىل جعل أموالك تعمل ي
تراكم العودة السلبية .األموال ال تزال أمنه يف المحفظة.
التعدين
ز
ر
الت تدعم التبادل
باإلضافة إىل " التكديس" سيكون من الممكن التعدين مباشه يف محفظة األصول الرقمية INXي
لدينا .سيتم إنشاء مجمع عامل منجم سيكون من الممكن تخصيص طاقة التعدين من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إىل
هذه المهمة.
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إدماج المحافظ HD
ز
ز
البلوكشي المتقدمة مثل  atomic swapو  ، Lightning Networkمن الممكن إجراء
مع أحدث ثورة يف تكنولوجيا
ز
الطرفي.
تحويالت فورية بدون مخاطر لكال
ز
ر
الت تستخدم نفس التقنيات .ولذلك ندرس إمكانية دمج محافظ
ولذلك فمن الممكن دمج محافظنا يف
البورصة األخرى ي
ز
مثل  Ledger Nano Sو  Metamaskيف البورصة.
بالنسبة ألولئك الذين يعرفون مستوي األمان من مفتاح نانو ،وهذا هو طبقه أخرى من األمن لتبادلنا .ر
حت باإلضافة
ر
ر
عل جهاز
إىل كونها ال مركزيه ،يمكن
الت تعقد مباشه ي
الت تمنع مفاتيحه الخاصة ي
للمستخدم استخدام التكنولوجيا ي
ز
الكمبيوتر الخاص به ،وليس يف تخزين بارد مع الفجوة.
ر
والت تشمل عده وحدات ،سوف تكون متاحه ز يف وضع العقدة األصلية كامله أو ز يف وضع – Electrumضوء
هذه المحفظة ،ي
ز
ر
الت يرغبون يف التفاوض فيها.
العقدة اإلصدار الذي ال ر
يجي المستخدم لتحميل جميع المعامالت من األصول ي
رسالة مشفره فورية وال يمكن تعقبها
ز
ر
ز
ون المشفر استنادا إىل سلسله البلوكشي .ويمكن
وتشمل المحفظة المجهولية وال يمكن تعقبها بنظام ر
الييد االلكي ي
ر
ز
الحقيف بخصوص االجراء السعري ألصل معي.
تشكيل مجموعات معرفيه لتبادل اآلراء ز يف الوقت
ي
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مجتمع التعلم النشط
ز
الثان الذي سيكون بمثابة منتدى .سيتيح هذا المنتدى القائم عل نموذج
سيقوم  InziderXبإعداد  blockchainي
التكنولوج لمستخدميه تبادل وجهات نظرهم حول حالة األسواق باإلضافة إىل مشاركة ر
اسياتيجيات
Steemit
ر ي
التداول الخاصة بهم والخوارزميات.
ز
عل المشاركة ز يف نهجهم.
سيتم إنشاء نظام للمكافاة لحفز أفضل المتفاوضي ي
عل استكشاف العالم من التجارة النشطة
هذا المنتدى سيكون محور مجتمعنا حيث يمكن للجميع مساعده اآلخرين ي
ومع خوارزميات األصول الرقمية.
سيسمح لهم أيضا بالتعبي عن مطالبهم بشان التغييات التالية المطلوبة ز يف محطتنا التجارية .المطورين لدينا يستمعون إىل
مجتمعنا وهذا المنتدى سيتمكن من سماعInziderX

ز
المفاوضي
مسابقات
عل أفضل التجار من قبلInziderX
سيتم إنشاء مسابقة
تسىع للعثور ي
ي
ز
ز ز
ز
عل اإلعالن عن تاريخهم من موقفهم عن
تبادل المستخدمي زالراغبي يف المشاركة يف هذه المسابقة سيكون قادرا ي
طريق الخيار المتاح يف المحفظة.
مخ بتحديد النسبة المئوية للوظائف
وبدون الكشف عن رصيد حسابهم وهويتهم الحقيقية ،سيقوم المحول ر
الي ر ي
ر
الت بداها التاجر فضال عن الغلة ووقت االحتجاز ومتوسط السحب.
المربحة ي
ز
ز
عل األدلة والذين يستخدمون الخوارزميات.
ستنشأ شعبه بي المتفاوضي ي
ز
ر
ز
الت سيتم خصمها من رسوم المعامالت
عشة ( )10أفضل تجار يف كل من هذين القسمي ستتقاسم محفظة شهريه ي
من الرصف.
ز
المي ز
والمفاوضي ز يف هذا المجال.
مجي
ستستخدم هذه المنافسة الجتذاب أفضل ر
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اإلشارات
عل التبادل لدينا من عالمة تبويب واحده.
عل هذا االختيار من التجار مربحه باطراد ي
سيتم الحفاظ ي
ز
ز
الشخص  ،واال فان االستقبال بسيط عن
المستخدمي لتكرار هذه اإلشارات تلقائيا يف حسابهم
وسوف تسمح لجميع
ي
ر ز
ون أو الرسائل القصية لتصفيه تلك وادخالها يدويا.
طريق ر
الييد الكي ي
التاىل تعديل المخاطر المطلوبة.
سيكون من الممكن تكرار المواقف إىل التاجر المختار وب ي
ز
عل المستخدم ذلك.
االختيار وفقا للعودة ،والمنظور
الزمت وتعديل المخاطر وب ي
التاىل سيكون من السهل ي
ي
والميمجون
لمستخدم نظام تبادل  InziderXالتسجيل ز يف خدمة اإلشارات الخاصة بهم .المستخدمون
يمكن
ر
ي
ز
والمفاوضون جميعهم سيحصلون عل  INXيف المقابل.
ستكون هذه الخدمة خيارا جيدا بالنسبة ألولئك الذين ليست لهم منطقه تجاريه نشطه ولكنهم ال يزالون
يريدون االستفادة من تقلباتها.
ز
للمفاوضي الموثوق بهم والروبوتات عالية األداء
التنافس ومعايي اختيارها الدقيقة ،فان قائمتنا
وبشكلها
ي
ز
ز
ستجعل العالم من األصول الرقمية يف متناول المبتدئي.

برنامج المكافآت
ويرتكز برنامج المكافأة عل التبادل الالمركزي ل InziderX.
عل مكافاة عندما يتم
ه مبادرتنا
ي
االوىل .باإلضافة إىل انخفاض الرسوم  ،فإنها سوف تحصل ي
برنامج صانع السوق ي
.
أكي من 10مليون دوالر ستعزز هذه المكافاة السيولة.
تنفيذ حجم الطلبية الخاصة بهم لمده  60يوما الماضية ر
المجتمىع لمكافاة أفضل المقاالت والمساهمات األخرى .سيعزز ذلك تبادل
منتدى  InziderXسيتضمن نظام التصويت
ي
ر
ز
المبتدئي ز يف عالم األصول الرقمية.
االسياتيجيات وتعليم
ز
ز
ز
عل مكافاة
مسابقات
المفاوضي يهدف إىل الجمع بي أفضل المتعاملي والتجار تحت قائمه موجزه .سيحصل هؤالء ي
ز
لمشاركتهم يف المسابقة.
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ز
ز
المستخدمي اآلخرين سوف تسمح لهم لسحب مكافاة
المفاوضي تبادل إشاراتهم مع
برنامج اإلشارات حيث يمكن ألفضل
من خدمتهم.
ز
ر
الخية،
اليامج للمكافآت لديها نية واضحة يف تعزيز السيولة ،وتقاسم االسياتيجيات ،ووضع قائمه من التجار ذوي ر
كل هذه ر
وتوفي نظام لإلشارات مربحه لجميع المستخدمي.ز

تصويت المجتمع
عل مقربه من مجتمعه ،وهذا هو السبب ز يف وضع نظام التصويت ز يف المكان.
 InziderXيريد ان يكون ي
عل الرغم من أن ر
الي ز
ز
ز
المبتدئي
للمستخدمي
كي عل تبادل  InziderXهو عل التداول النشط أو مع الخوارزمية ،سيكون
ً
صوتهم أيضا.
ر
ر
الت يريد
عل فريقنا من المطورين التغييات التالية ي
من خالل نظام التصويت ،سيكون من الممكن ان نقيح ي
المستخدمون ان نري تنفيذها عل التبادل .ما إذا كان يتعلق بلون موضوع عل المحطة التجارية أو ر
أكي المواضيع
ي
ي
التقنية والمعقدة.
التاىل ألضافه إىل قائمتنا لألصول
الرقم
عل نوع التصويت الذي سيتم وضعه اختيار األصل
ي
ي
ومن األمثلة الجيدة ي
القابلة للتداول وتعديل برامج المكافآت للمجتمع.
ز
ز
الخية.
المستخدمي،
سيسمح نظام التصويت لفريق  InziderXباالستماع إىل طلبات جميع
المبتدئي أو ذوي ر
ز
المستخدمي .سيكون نظام التصويت طريقتنا ز يف االستماع إىل
InziderXيريد ان يصبح منصة االختيار للجميع ،وتبادل
مستخدمينا.

الفراشة الطائرة
النهان لفريق  InziderXز يف إنشاء أحد أركان البنية التحتية األساسية لالقتصاد الالمركزي الجديد.
يتمثل الهدف
ي
خارج .منظمه مستقله تماما.
تبادل ال مركزي بالكامل بدون خادم ثابت ال يمكن إغالقه أو التحكم فيه من قبل كيان ر ي
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أكي من مجرد خيار لتقديم ر
ولذلك فان القصد من نظام التصويت ان يصبح ر
االقياحات.
ز
المحل لتوجيه جميع التغييات الهامه يف البورصة.
وعل المدى الطويل ،سيخدم المجتمع
ي
ي
ر
الت يكون فيها المجتمع الذي يستخدم منتجا مسؤوال هو مستقبل أي منظمه ال مركزيه.
وهذا النوع من الخطط ي

INC
إن الهدف من تبادل  InziderXهو إنشاء حركة جماهيية تهتم بالتفاوض عل األصول الرقمية .التبادل للشارع
الرئيس .%99
ي
التكنولوج وسيكون له أصوله
سيستند منتدى مجتمع التعلم النشط ز يف بورصة  InziderXإىل نموذج Steemit
ر ي
الخاصة  – INC – InziderXأصول المجتمع.
ز
ر
ر
ز
األكي صلة بمنتدى التعلم النشط.
المساهمي
سيكاف بها مجتمع InziderX
الت
ستكون  INCاألداة ي
المشيون عل البيع وكذلك أولئك الذين يشاركون زف برنامج المكافآت ر
ر
اليويجية لدينا عل أول دفعة من
سيحصل
ي
INCتم شاؤها أو تعهد بها.
ز ز
ر
ر
ويخ وسيتم توزيعها بمجرد فتح منتدى InziderX
سيتم منح  INCلمشي يك  INXوالمشاركي يف برنامج المكافآت الي ر ي
منتدى المجتمع النشط.
سيكون من الممكن استخدام  INCز يف المنتدى بمجرد فتحه دون فقدان حقه ز يف  INXالخاص به.
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ر
الت تقدمها بورصتنا
 INXهو األصول فائدة من تبادل  InziderX.يسمح بالوصول بأسعار مخفضة إىل الحلول ي
ز
ز
والمبتدئي.
للمتداولي بالتجارة الرقمية
ز
ر
الت لدينا يف الفريق خطط لتطوير المحفظة الالمركزية.
ه األداة الرئيسية ي
األصول الرقمية ذات المنفعة  INXي

استخدامية INX
ر
الت تقدمها  InziderXلمستخدميها.
سيكون من الممكن استخدام  INXكأداة مساعدة للحلول ي
عل رسوم المعامالت.
 10 %خصم ي دفع ثمن خدمات االشاراتز
للمساهمي ز يف المنتدى
 مكافاة مسابقة المكافآت للمفاوضيز -مكافاة لصانع السوق

الفوائد
ر
مشيي البيع مع ثالثة مستويات من المساهمات
مستخدم  InziderXمع تخفيض الرسوم والمكافآت
ي
 -عمال التعدين – سيكون من الممكن تقويضINX

29

ز
ز
المتقدمي ،ومحفظته،
للمفاوضي
سيتم استخدام بيع  InziderXلتطوير التبادل الالمركزي مع جميع أدواته
باإلضافة إىل خيارات أخرى لدعم مجتمعه :المنتديات والمسابقات واإلشارات.
 %50سيتم استخراج  INXزف قالب التكوين  42%.سيتم توزيعها عل ر
مشيي البيع وسيتم استخدامها لتطوير
ي
ً
احتياطيا إلدارة الرصف وسيتم استخدام  1.4رلينامج اإلعالن.
مشاري ع  InziderX. 6.6سيتم االحتفاظ بها
اإلجماىل.
حواىل  66سنة قبل إصدارها
 %50من  INXيمكن استخراجها ز يف  1.5ز يف السنة .سوف يستغرق
ي
ي
ز
ماليي دوالر والغطاء الصلب  30مليون دوالر.
ويبلغ الغطاء الناعم عن طريق بيع أصول 3 INX

اإلصدار
االسمActive Digital InziderX :
الرمزINX :
كمية اإلصدار144,000,000 :
األوىل72 000 000 :
الكمية المعدنة للبيع
ي
األوىل$ 0.55:
السعر
ي
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ر
االشياكات
مستويات
معلومات عامه
الكمية اإلجمالية المتاحة60,000,000 INX Launch :
السعر$ 0.55 :
طريقه الدفع المقبولةBTC, LTC, BCH, DASH :و تحويلShapeshift
المستوى األول
المكافأة40% :
السعر لكل  0.33( INX: 0.55دوالر )
يتوفر000،000، INX8
بداية البيع 2018 :حزيران
عل البيع الكامل لهذا المستوي
نهاية البيع الخاص :ي
التوزي ع األول :نيسان/ابريل 2019
العائد$ 2,640,000:
ز
الثان
المستوى ي
المكافأة20% :
السعر لكل 0.44 – INX 0.55دوالر
يتوفر000،000، INX15
بداية البيع :ز يف البيع الكامل للمستوي األول
نهاية البيع :ز يف البيع الكامل لهذا المستوي
التوزي ع األول :مارس 2019
العائد 6،600،000 :دوالر
المستوى الثالث
السعر لكل  INX: 0.55دوالر
يتوفر000،000، INX37
بداية البيع :زف البيع الكامل للمستوي الثانز
ي
ي
نهاية البيع :ز يف البيع الكامل لهذا المستوي
التوزي ع األول :رفياير 2019
العائد 20،350،000 :دوالر

إجماىل العائد 29،590،000 :دوالر
ي
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االقتصاديات
ز
يل كيفية تخطيط فريق  InziderXالستخدام األموال الناتجة عن البيع.
يف ما ي
المحطة الطرفية والحافظة وتنميه المجتمع .%70
الفريق والمستشارون والمستثمرون الخواص %20
ز
القانون %5
الجانب
ي
االحتياط %5
ي
قد تحدث التعديالت أثناء عملياتInziderX.
الغرض من هذا التوزي ع هو ضمان التطوير الجيد لمشاريعنا.

توزي ع الكامل INX
 = 72,000,000 INXالتعدين 50
معدنة سلفا 50
 = 60,000,000 INXالبيع 42
االحتياط 6.6
= 10,000,000 INX
ي
ر
الباونت 1.4
= 2,000,000 INX
ي
اإلجماىل
= INX 144,000,000
ي

 42%من البيع
 1 = 8M INX * $ 0.33 = $ 2,640,000م
 2 = 15M INX * $ 0.44 = $ 6,600,000م
 3 = 37M INX * $ 0.55 = $ 20,350,000م
اإلجماىل
60M INX = $ 29,590,000
ي
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مكافآت ر
اليوي ج واأليردروب
للينامج
 = $ 1,100,000القيمة اإلجمالية ر
 2,000,000 INX * $ 0.55ل
 Airdrops = $ 275,000ل 500,000 INX
ر
الباونت 1,500,000 INX
= $ 825,000
ي
 INCنفس المبلغ من مكافآت +
كاحتياط إلدارة الرصف.
مالحظة :سيتم االحتفاظ ب  INXغي الموزعة
ي

مكافئات ر
اليوي ج واأليردروب
ً
المجتمع هو المفتاح و  InziderXيعتمد عليه لجعل مشوعه معروفا ألوسع جمهور ممكن .يعتقد فريق InziderX
ر
ه مستقبل تداول األصول الرقمية .سيكافأ المساهمون الذين يحبوننا ز يف رؤية هذه
الت يقدمها مشوعه ي
أن الحلول ي
ر
الثورة عل مشاركة هذه الرؤية المشيكة.
سيكون برنامج المكافآت ً
متاحا بتنسيق  PDFعل موقع  InziderX.ioعل ر
اإلنينت حيث سيتم توفي كافة التفاصيل حول
خطط المشاركة والمكافآت.
ز
ر
اليامج:
ستقدم هذه المكافآت لألفراد الذين يشاركون يف واحد أو أكي من هذه ر
 التسجيل صورة الرمز والتوقيعINX اإلعجاب واالعدادردود الفعل اإليجابية
 انشاء محتوىال ريجمة
-

نحن ندعو لزيارة موقع الويب  InziderX.ioتحت قسم "المستندات البيضاء" لمزيد من التفاصيل حول برنامج المكافآت
هذا ونشجعك عل المشاركة.
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خاتمة
ه مستقبل تداول
بالنسبة ألولئك الذين يشاركون رؤية مستقبل  ، InziderXفإن الحل واضح .التبادالت الالمركزية ي
األصول الرقمية.
المأجورون ر ز
الميايدون التكلفة تجعل أفضل التبادالت المركزية المفتوحة حاليا عفا عليها الزمن.
وعل الرغم من
ي
ز
ز
النشطي ومع الخوارزميات.
للمفاوضي
خدماتها القيمة  ،فإنها ال توفر االدوات الالزمة
ز
وفوائد المركزية عديده ،والتكنولوجيا الحالية تجعل من الممكن اآلن إدماجها يف بورصات رقميه لألصول.
ر
ز
نبت البنية التحتية األساسية لواقع الغد.
تتجاوز مجرد اقياح  InziderXلوضع الحلول لمستخدميه .نحن ي

ض من Inzider
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الرزنامة
من أكتوبر إىل مارس  - 2018اختبارات خاصة عل أكواد تبادل  p2pواألصول
الرقمية
مارس  - 2018كتابة ورقة العمل وإنشاء موقع الويب
ديسمي  - 2018بيع INX
من يوليو إىل
ر
ديسمي  - 2018توزي عINC
ر
ديسمي  - 2018تفعيل منتدى مجتمع InziderX
ر
رفياير  - 2019اإلصدار األول من المحفظة وتوزي ع INX
يوليو  - 2019إطالق تبادل  InziderXمع ز
الميات األساسية
يناير  2020تطوير مسابقة مجتمع التجار
رفياير  2020تطوير نظام التصويت
مارس  - 2020دمج ر
اقياحات المجتمع
يونيو  - 2020اكمال تبادل  InziderXمع جميع ز
مياته
يوليو  - 2020انتهاء منتدى المجتمع  InziderXوجميع معالمه
أغسطس  - 2020دعم واالستماع إىل المجتمع

الفريق
Matthieu Simard:المدير التنفيذي/المطور
Bernard Inthavanh:مطور
 Frederic Barbeau:مطور
Eseiwi Omorogobe:مطور
Marius Dragomir:مهندس
االجتماع
Ivan Mudryk:التواصل
ي
Anonymous:هاكر/األمن
Anonymous:محلل رميمج
Anonymous:مطور
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ملحق
inziderx.io :الموقع
inzderx.io/blog:المدونة
Twitter : twitter.com/InziderX
Facebook : facebook.com/InziderX
Pinterest : pinterest.ca/inziderx
Steemit : steemit.com/@inziderx

المراجع
ر
https://www.youtube.com/watch?v=knkZptPZLzI يرج مشاهده
1- https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-26/goldman-backed-circle-buysdigital-exchange-poloniex
2- https://www.jpmorgan.com/global/Quorum
3- https://en.wikipedia.org/wiki/Blythe_Masters
4- https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-25/ripple-wants-xrp-to-be-bitcoinfor-banks-if-only-the-banks-wanted-it
5- https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing
6- https://www.coindesk.com/korean-regulators-to-probe-banks-aml-measures-for-cryptoexchanges/
7- https://www.coindesk.com/binance-ceo-refutes-financial-watchdog-warning-reports/
8- 8-https://cointelegrINX.com/news/over-62-mln-in-crypto-assets-lost-to-fraud-hacks-injapan-last-year
9- https://cointelegrINX.com/news/south-korea-financial-regulators-to-investigate-banksover-crypto-aml-measures
10- https://cointelegrINX.com/news/subsidiary-of-canadian-stock-exchange-operator-toopen-crypto-brokerage-service
11- https://www.coindesk.com/blythe-masters-next-move-blockchain-sdks-for-globalfinance/
12- https://www.coindesk.com/state-digital-currency-still-on-agenda-says-china-blockchainresearch-lead
13- https://cointelegraph.com/news/bank-of-england-to-test-blockchain-features-for-newpayment-system
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القانون وتجريبHowey
تنويه :هذا الكتاب األبيض ال يشكل عرضا أو التماس لبيع األوراق المالية أو األسهم وألغراض إعالميه فقط.
تعتي أداة المساعدة  INXأداة مساعدة متكاملة مع تقنيةblockchain.
ر
ال يمثل عرض :INX
 األسهم أو بيع األوراق المالية ؛
 عدم منح األصول المرافقة INXالمشاركة أو حقوق التصويت ؛
ر
فه ممتلكات ماديه أو افياضيه أو فكريه ؛
 وال يمنح األصل المرافق INXحقوق ملكيه مباشه أو غي مباشه إىل ، INXي
 ال تمنح األصول الخاصة بالمرافق اي ضمان للديون وليست أداه مديونيه ؛
 وال تدفع أصول المرافق المالية INXالتوزي ع أو المدفوعات أو مدفوعات الفائدة ألصحاب األصول المرافقة.


ز
ستستوف جميع الشوط القانونية الالزمة.
وإذا توفرت العروض المستقبلية  ،فإنها ستتم عن طريق قنوات شيه ومالئمة
ي
ز
أمريك ،كندا أو بلي.
وفقا ألحدث اإلعالنات من الثانية INX ،لن يتم قبول مساهمات اي مواطن
ي
ز
ووفقا لألنظمة ر
الصيت ،فان  INXلن يقوم بتسويق أو
الت وضعتها اللجنة الصينية لألوراق المالية والتنظيم ومرصف الشعب
ي
ي
ز
ز
ز
المقيمي فيها .ووفقا لسلطه النقد ز يف سنغافورة ،لن يقوم
الصي الشعبية أو من
مواطت جمهوريه
قبول مساهمات من
ي
ز
المعهد بتسويق أو قبول مساهمات اي مواطن أو مقيم يف سنغافورة.
ز ز
ر ز
ز
ز
ون والمذكرة المقدمة
اشعار للمواطني والمقيمي يف الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو بلي :لم يقدم هذا الموقع الكي ي
عل ذلك ،فان هذا الموقع والمذكرة المقدمة وأي وثيقة أو
إىل لجنه األوراق المالية والبورصة كجزء من بيان التسجيل .وبناء ي
ر
االشيا أو شاء أصول المرافق المالية INXال يجوز توزيعها ،وال المنافع
ماده أخرى تتعلق بالعرض أو البيع ،أو الدعوة إىل
الت تقدمها INXاألصول أو تباع  ،تكون موضوع دعوه لالكتتاب أو الشاء ،بشكل مباش أو غي مباش ،لألشخاص فز
ر
ي
ي
الواليات المتحدة األمريكية أو كندا.
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الصي الشعبية ر
ز
ز
ز
(الت ال تشمل ،ألغراض هذه الوثيقة والمذكرة ،هونغ كونغ
ومواطت جمهوريه
للمقيمي
بالنسبة
ي
ي
ز
وماكاو وتايوان) :ال يجوز تسويق أصول المرافق التابعة لشكه INXأو عرضها أو بيعها بشكل مباش أو غي مباش يف
الصي ،وال يمكن تقديم هذه الوثيقة وال مذكره العرض ،ر
ز
الت لم تقدم إىل اللجنة الصينية لألوراق المالية والتنظيم،
ي
ز
ز
الصي أو استخدامها فيما يتصل بأي عرض
وال اي وثيقة تتعلق بأصول المرافق العامة لشكه ، INXإىل الجمهور يف
ز
ز
ز
الصي .ولن تشكل المعلومات الواردة يف هذا الموقع والمذكرة
اكتتاب أو بيع أصول المرافق العامة INXللجمهور يف
ز
الصي الشعبية.
المقدمة عرضا للبيع أو الدعوة أو اإلعالن أو التماس عرض لشاء أصول المرافق INXداخل جمهوريه
ز ز
ر
لمشي ز
المحتملي يف سنغافورة :لم يتم تسجيل هذا الموقع ومذكره العرض كنشه إعالنيه مع الهيئة
كي
اشعار ل
عل ذلك ،فان هذا الموقع
النقدية السنغافورية بموجب قانون األوراق المالية والعقود االجله (الفصل  .)289وبناء ي
ر
االشيا أو شاء أصول المرافق
والمذكرة المقدمة وأي وثيقة أو ماده أخرى تتعلق بالعرض أو البيع ،أو الدعوة إىل
ر
الت تقدمها INXاألصول أو تباع  ،تكون موضوع دعوه لالكتتاب أو الشاء،
المالية INXال يجوز توزيعها ،وال
المنافع ي
ز
بشكل مباش أو غي مباش ،لألشخاص يف سنغافورة.

المخاطر
مالحظات مهمة  -ال تمثيالت أو ضمانات
InziderXو/أو الموزع ال يجعل أو يدع لجعل ،وبموجب هذا ينكر ،اي تمثيل أو ضمان أو ر ز
اليام ز يف اي شكل من االشكال
ي
ألي كيان أو شخص ،بما زف ذلك اي تمثيل أو ضمان أو ر ز
اليام بالنسبة للحقيقة ،ودقه اكتمال اي معلومات وارده ز يف هذه
ي
الورقة البيضاء.

مذكره استشارية بشان البيانات التطلعية
جميع البيانات الواردة ز يف هذه الورقة البيضاء ،والبيانات المدىل بها ز يف النشات الصحفية أو ز يف اي مكان يمكن الوصول
ر
ز
ز
الموظفي باسم
الموظفي أو
الت يمكن ان تقدمها InziderXو/أو مديري ها ،كبار
اليها للعموم ،واإلحصاءات الشفوية ي
وه ليست بيانات للحقيقة التاريخية ،يشكل "بيانات تطلعيه " .قد يتم
 InziderXأو والموزع (حسب الحالة) ،ي
تحديد بعض هذه العبارات بواسطة عبارات تطلعيه مثل "الهدف " " ،االستهداف " " ،توقع " " ،االعتقاد " ،
ر
"الت تتوقع " " ،إذا " " ،بعد" ' النية '  ' ،الخطة '  ' ،ممكن '  ' ،المرجح '  ' ،المشوع ' ،
"الطاقة " " ،التقدير " ،
ي
' ز
ينبىع ان '  ' ،سوف '  ' ،س ' أو شوط مماثله.
ي
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الماىل ل  InziderXو
ومع ذلك ،هذه الشوط ليست وسيلة حرصية لتحديد البيانات التطلعية .جميع البيانات المتعلقة بالمركز ي
 /أو الموزع  ،ر
ر
الت يوجد فيها  InziderXو  /أو
واسياتيجيات األعمال  ،والخطط
والتوقعات  ،واآلفاق المستقبلية للصناعة ي
ز
ه بيانات تطلعية .هذه البيانات التطلعية ،بما يف ذلك ،عل سبيل المثال ال الحرص ،البيانات حول أرباح و  /أو أرباح
الموزع ي
ز
موزعة والخطط المستقبلية  ،وغيها من األمور المتوقعة يف هذا القسم .ورقة بيضاء بشأن  InziderXو  /أو الموزعة ليست
حقائق تاريخية ،ولكن فقط توقعات.
ز
ر
الت قد تتسبب يف أن تكون نتائج
تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكو معروفة وغي ًمعروفة وغي ذلك من العوامل ي
وأداء أو إنجازات ونتائج InziderXالمستقبلية مختلفة جوهريا عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات المتوقعة أو الرصيحة أو
المتوقعة .بمثل هذه الترصيحات التطلعية .وتشمل هذه العوامل ،من ز
بي أمور أخرى:

ر
عل ظروف السوق السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو أسواق األوراق المالية أو األسواق المختلفة،
الت تطرا ز ي
( )aالتغيات ي
ر
الت يدير فيها الموزعون االعمال والعمليات الخاصة بهم ؛
والبيئة
التنظيمية يف البلدان ي
ز
ر
( )bالخطر المتمثل يف احتمال عدم تمكن الشكة و/أو الموزع من القيام باسياتيجيات االعمال والخطط المستقبلية الخاصة
بكل منهما أو تنفيذها ؛
(( )cالتغيات ز يف أسعار الفائدة وأسعار ضف العمالت االئتمانية والتشفي ؛
( )dالتغيات زف ر
اسياتيجيات النمو المتوقعة والنمو العضوي المتوقع ل InziderXو/أو الموزع ؛
ي
(( )eالتغيات ز يف التوافر والرسوم الواجبة الدفع  InziderXو/أو الموزع فيما يتصل بأنشطتهم ؛
ز
ز ر
الت يطلبها المعهد و/أو الموزع لتشغيل أعمالهم وعملياتهم الخاصة ؛
( )fالتغيات ي زف توافر وأجور الموظفي ي
ز
الموزعي ؛
( )gالتغييات يف األفضليات الخاصة بعمالء InziderXو/أو
ز
ز
ر
عل المنافسة يف ظل هذه
الت يعمل فيها الموزع و/أو العامل  ،وقدره InziderXو/أو الموزع ي
( )hالتغيات يف ظروف المنافسة ي
الظروف ؛
( )iالتغيات ز يف االحتياجات الرأسمالية المقبلة لل InziderXو/أو الموزع وتوافر التمويل وراس المال لتمويل هذه االحتياجات ؛
( )jالحرب أو االعمال اإلرهابية الدولية أو الوطنية ؛
ر
عل أنشطه و/أو عمليات InziderXو/أو الموزع ؛
الت تؤثر ي
( )kاالحداث الكارثية والكوارث الطبيعية ي
( )lعوامل أخرى خارجه عن سيطرة InziderXو/أو الموزع ؛
 InziderXاي مخاطر وشكو مرتبطة  InziderXو/أو الموزع
()m
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