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متهيد
 تهدف هذه الوثيقة إىل تقديم املعلومات حول مرشوع رشكة كوينتيد املحدودة. فهو يصف

 ويحلل رؤية ومنوذج األعامل التجارية واملزايا التنافسية، وتفاصيل العروض األوىل لبيع وتوزيع
 وخارطة الطريق. ومن املفرتض أن تعطي ملحة تفصيلية (ICO) العمالت الرمزية املشفرة

 وموجزة عن مرشوع رشكة كوينتيد بهدف تعزيز فهمه، وال سيام كيف يعمل فيام يتعلق بإطالق
 .(ICO) رشكة كوينتيد أول منوذج بيع وتوزيع نسبة معينة من العملة الرمزية للمستثمرين

 تتعرب الوثيقة مبثابة تتويج للجهود املختلفة من كيانات مختلفة يعملون يف هذا املرشوع منذ
.إطالق الرشكة عام 2014 حتي اليوم

 وقد تم نرش هذه الورقة البيضاء يف 16 أكتوبر 2017 ميكن اإلطالع عىل جميع املعلومات
.www) وموقع  www.cointed.comاألخرى حول املرشوع عىل موقعنا عىل شبكة اإلنرتنت

cointedtoken.com) :باإلضافة إىل القنوات اإلعالمية، وخاصة وسائل التواصل اإلجتامعي 
.فيسبوك، تويرت، لينك دي إن، ويوتيوب
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نوين قا ر  إشعا

 الرجاء قراءة هذا اإلشعار بعناية فائقة. قم باستشارة املستشار القانوين الخاص بك قبل القيام
.بأي نشاط

 ال نحن وال أي مقدم خدمات كطرف ثالث يكون مسئوالً عن أي نوع من الرضر أو الخسارة
 مبا يف ذلك الخسارة املبارشة وغري املبارشة التي قد تقع عليكم وذلك نتيجة لقراءة هذه الورقة

:البيضاء، واملواد التي تصدرها رشكة كوينتيد أو استخدام مواقع كوينتيد يف

www.cointed.com

www.cointedtoken.com

وتقديم أ  ، لية ملا ا ق  لألورا عروض  توجد   ال 
لعروض ا تقديم  طلب  و  أ ملشورة  .ا

 تهدف هذه الورقة البيضاء إىل أغراض إعالمية فقط. فهي ال تهدف إىل تقديم املشورة يف مجال
 االستثامر، وطلب تقديم أي نوع من العروض أو التصديق عليها. أي قرارات يتم اتخاذها عىل

 أساس هذه الورقة البيضاء، أو مواقع رشكة كوينتيد أو أي محتوى آخر يتم عىل مسئوليتك
.الخاصة

تطلعية نات  بيا
 بعض املعلومات الواردة يف هذه الورقة البيضاء تتضمن بيانات تطلعية بشأن مستقبل املرشوع 
 واألحداث املستقبلية والتوقعات. وقد تم تحديد هذه البيانات عىل سبيل املثال ال الحرص فهي
 ال تقترص عىل كلامت وعبارات مثل „سوف“ أو „تقدير“ أو „نعتقد“ أو „نتوقع“ أو „املرشوع“
 أو „توقع“ أو كلامت ذات معنى مامثل. مثل هذه الترصيحات التطلعية مدرجه أيضاً يف مواد

 أخرى متاحة مثل أرشطة الفيديو، واملدونات، واملقابالت، إلخ. تشكل املعلومات الواردة يف هذه
:الورقة البيضاء متثل بيانات تطلعية تحتوي عىل ولكنها تشمل وال تقترص عىل

األداء املتوقع للمرشوع

انتهاء الحملة

التطوراملتوقع للمرشوع

تنفيذ رؤية وإسرتاتيجية املرشوع

.السيولة املتوفرة يف املستقبل، ورأس املال العامل، ومتطلبات رأس املال العامل
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 تنطوي البيانات التطلعية عىل مجموعة متنوعة من املخاطر والشكوك. يف حالة تحقق أي من
 هذه املخاطر أو الشكوك، فإن األداء الفعيل ومستوى التقدم يف رشكة كوينتيد قد يختلف عن

 التوقعات التي حددتها البيانات التطلعية. هذه الترصيحات ليست ضامنات لألداء يف املستقبل
 بأي التزام بتحديث البيانات (Cointed) وال ينبغي االعتامد عليها. ال تتعهد رشكة كوينتيد

 التطلعية يف حال تغري الظروف. بناءاً عىل املعلومات الواردة يف الورقة البيضاء ومواقع كوينتيد
(Cointed)، وغريها من املواد التي تصدرها رشكة كوينتيد، فإنك تتحمل كامل املسئولية يف حالة 

.عدم تحقق البيانات التطلعية

ضامنات توجد  ال 
 يف املستقبل. وباملثل ال يوجد ضامن (Cointed) ال توجد أي ضامنات تؤكد نجاح موقع كوينتيد
 ينصح بدقة تقييم املخاطر والشكوك املعنية قبل “(Cointed) بأن ترتفع قيمة „عمالت كوينتيد
 أو األداء (Token) اتخاذ أي قرارات. ال  نقدم وعود يف صيغة عبارات حول قيمة العملة الرمزية

يف املستقبل

ملسؤولية ا د  ستبعا ا
 أي ضامنات أو بيانات عىل اإلطالق، وتخيل مسؤوليتها إىل أقىص (Cointed) ال تقدم كوينتيد

 جميع (Cointed) حد يقتضيه القانون ألي بيان أو مواد إعالمية ُمبْلَغ عنها. يتخذ فريق كوينتيد
التدابري املناسبة لضامن سالمة ودقة املعلومات املُبْلَْغ عنها

رئ للقا ملقدمه  ا لتعهدات  وا رات  إلقرا ا
 عقب اتخاذ إجراءات عىل أساس املعلومات املقدمة يف هذه الورقة البيضاء، ومواقع كوينتيد

(Cointed) أو أي محتوى تَْصِدرَه كوينتيد فإنك تُِقر بأن:

 ال متثل هذه الورقة البيضاء، وموقع كوينتيد أو أي مادة أخرى تقوم كوينتيد بإصدارها
.عرضاَ أو طلب تقديم عروض أو نرشات إعالنية ألي نوع

 رشكة كوينتيد معفية متاما من أي التزامات أو مسئوليات مبارشة أو غري مبارشة إىل أقىص
.حد يقتضيه القانون

 ال تعترب عمالت رشكة كوينتيد أوراقاً مالية يف أي والية قضائية، ويتم تصنيف هذه العملة
.كعملة رمزية ذات فائدة

 (Blockchain) يفرتض أن يكون لديكم فهم جيد للمكونات الرئيسية لتقنية البلوك تشني
 باإلضافة إىل ذلك، ينبغي عليكم متاماً (Blockchain) وفهم كيفية عمل تقنية بلوك تشني

.فهم كيفية استخدام محافظ بلوك تشني، مبا يف ذلك الحفاظ عىل املفاتيح الخاصة

 أنتم عىل وعي مبخاطر تجارة العمالت املشفرة وقادرون عىل تحمل الخسائر املحتملة
.بالكامل

ال تتوقع كسب األرباح  بأي شكل من األشكال

أنت لست مواطن أو مقيم يف الواليات املتحدة، أو جمهورية الصني أو هونج كونج
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 تعمل رشكة كوينتيد عىل بناء جرس يربط بني عامل العمالت املشفرة والعامل الحقيقي. عىل الرغم
 من أن العمالت املشفرة أظهرت بعداً جديداً يف إيجاد وخلق القيمة، إال أنه عادة ما يواجه

 املستهلكني نفس املشكلة أال وهي: كيف ميكنني تغيري العمالت املشفرة الخاصة يب إىل عملة
 ورقية؟ إضافًة إىل ذلك، يتطلع املستهلكني إىل طرق أكرث سهولة وأمان للحصول عىل العمالت

 املشفرة يف املقام األول. الهدف هو تلبية الطلب يف الحصول عىل الطرق املناسبة لتحويل العملة
.الورقية إىل عمالت مشفرة والعكس. دون التخيل عن السالمة

 يُجري اعتامد العمالت املشفرة عىل الصعيد العاملي بني املستهلكني وعامل التجارة عىل حد 
 سواء. ومبا أنها سلعة غري مقيدة بالحدود الوطنية، فنحن نسعى جاهدين لبناء جرس بني العامل

.الحقيقي والعمالت املشفرة من خالل خدمات ومنتجات موجهة نحو املستقبل

 خالفاَ ملشاريع أخرى يف عامل العمالت املشفرة حيث يتم تقديم أفكار تجارية بدون خارطة
 طريق توضح كيف ميكن تحقيق تلك  األهداف املحددة ذاتياً - تقدم رشكة كوينتيد بالفعل

 لدى .(Blockchain)نطاق واسع من العمل القائم عىل منتجات وخدمات تقنية البلوك تشني
.الرشكة منوذج أعامل ناجح ومربح بالفعل

.للعمالت املشفرة (Cointed) تداول العمالت الرمزية املشفرة يف بورصة كوينتيد 

.العديد من أجهزة الرصاف اآليل، التي نديرها كأكرب مقدم للعمالت املشفرة  بأوروبا

 تسويات الدفع، التي ميكن إدماجها يف املحالت التجارية عىل االنرتنت، ونظم تسجيل النقدية
.القامئة

 التعدين األخرض يف مزارع التعدين املتعددة يف جميع أنحاء أوروبا. مبا يتامىش وينسجم
 مع شعارنا“نَقِّب عن األخرض، وأنقذ كوكب األرض“ فقط عن طريق التعدين الصديق

 للبيئية عن طريق الطاقة الكهرومائية والرياح ميكن ضامن منو مستدام يف تقنية البلوك
.(Blockchain)تشني

 باإلضافة إىل ذلك، نحن اآلن يف املراحل النهائية للحصول عىل رخصة مرصفية. كام يتم أيضاً
.تقييم متطلبات أخرى قادمة من جهة السلطات حتى تتم يف إطار قانوين

مة مقد :إ
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 تتطور الصناعة املالية. تواصل تقنية البلوك تشني إحداث ثورة يف طريقة تعامل الناس مع
 كأول عملة مشفرة إىل متكني الناس يف جميع ،(Bitcoin) املال. أدى إدخال عملة البيت كوين
 أنحاء العامل لنقل األموال، والتجارة، والدفع للتسوق عرب العامل ضمن شبكة التعامل الند للند

 الالمركزية. ومع ذلك فإن االعتامد عىل أطراف ثالثة للقيام باألنشطة املالية ما زال يف منو متزايد
 حتى يف عامل العمالت املشفرة. فهناك تطورات فعلية يف عامل البلوك تشني والذي يسعى إىل تغيري
 طريقة تفاعل الناس مع النظم املرصفية. ونحن نعتقد أن العامل األسايس الذي سيواصل تحديد

 منتجات البلوك تشني هو القدرة عىل إعطاء الناس املزيد من القوة والسيطرة عىل مواردهم
 املالية. هذه هي القوة الدافعة وراء كوينتيد: تقديم منصة للناس، مُتكنهم من التحرك بحرية بني

.العمالت الورقية والعمالت املشفرة يف بيئة آمنة ورسيعة وبأسعار معقولة عىل االنرتنت

 العوملة املالية خالل عدد متزايد من املدفوعات الدولية هي إحدى املجاالت التي يتوقع تواصل 
.منوها. يستطيع الناس تقديم املدفوعات من وإىل أي مكان يف العامل باستخدام العمالت املشفرة

 فالساحة العاملية للمدفوعات حالياً هي صناعة تبلغ عدة مليارات من الدوالرات. وقد تم 
 تيسري املدفوعات عرب الحدود خالل التبادل من عملة ألخرى. منذ تخطي العمالت املشفرة

 للحدود. يف الرهان األفضل يف تيسري هذه املدفوعات. وتبسيط هذه العملية الطويلة واملعقدة
 واملكلفة. بحلول عام 2025، يُّقَدر أن تصل عائدات املدفوعات عرب الحدود العاملية 5 تريليون

 دوالر أمرييك. كام أن معظم اإليرادات يف هذا الحساب قادمة من تطوير األسواق التي واجهت
.تحديات يف تيسري املدفوعات عرب الحدود

.شكل رقم 1: تحليل ايرادات صناعة املدفوعات العاملية

ت ما ملعلو  ا
ت ملشكال ا و
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اآليل لرصاف  ا كينات   ما
ملشفرة ا  للعمالت 

 لقد قمنا بالفعل بتثبيت ماكينات رصاف آيل
 للعديد من العمالت املشفرة يف 70 موقع يغطي 4

 بلدان أوروبية. يتم إضافة مواقع جديدة لشبكتنا
 بصفة أسبوعية. نحن نقدم منوذجني ملاكينات

 الرصاف الآيل متميزين مُيَكَِّنأنا من التكيف مع
 مجموعة متنوعة من أوضاع السوق. تسمح
 ماكينات الرصاف اآليل ذات االتجاه الواحد

 الخاصة بنا املتفق عليها للعمالء برشاء
 مجموعة واسعة من العمالت املشفرة، بينام
 لدينا أجهزة رصاف آيل ذات اتجاهني تقدم
 خيار استبدال العمالت املشفرة بالعمالت

 النقدية. باإلضافة إىل أنه سيتم إضافة
 للمدفوعات الرقمية لجميع NFC دعم

 املاكينات.  تُلَبي أجهزة الرصاف اآليل أعىل
 معايري للجودة والسالمة بينام تتطلب
 صيانة قليلة جداً: فأنت عىل استعداد
 لالنطالق مبجرد توفر اتصال باإلنرتنت

 وماكينة. نحن نقدم أيضاً حلول بالهواتف
.النقالة

 مع استمرار التوسع يف جميع أنحاء أوروبا، 
 قامت رشكة كوينتيد بالتعاون الفعيل

 مع الرشكاء الذين سيساعدون يف توزيع
 ماكينات الرصاف اآليل الخاصة بهم عىل
 نطاق واسع يف العديد من بلدان جنوب

 رشق آسيا مثل إندونسيا وهونع كونغ
.واليابان وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص

لحلول  ا
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ملشفرة ا لعملة  ا لدفع  ا قة   بطا

 Q.لتقديم بطاقة الخصم املشفرة يف WaveCrest، 4 ستقوم كوينتيد باالشرتاك مع الجهة الرائدة
.عام 2017 مع عدد من املميزات املتقدمة واملبتكرة للعمالء

 سوف يحصل أول 1000 مشرتك يف مرحلة ما قبل العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية
(ICO)الذين يستثمرون بحد أدىن 20 إيرثيومETH  ًعىل بطاقة كوينتيد املحدودة *مجانا.

.متتع باملرونة الكاملة لبطاقة الخصم  للعمالت املشفرة، وأكرث من ذلك بكثري

The Crypto Debit Card will be available worldwide* with FREE standard ستكون 
 بطاقة خصم العملة املشفرة متاحة عيل مستوى العامل مع توصيل مجاين ورسيع بتكاليف إضافية

 بسيطة (انظر الدول املتاحة) سدد املدفوعات عرب اإلنرتنت، واألسواق، واستفد من عمليات
 السحب النقدي من ماكينات الرصاف اآليل يف أي مكان والفيزا مقبولة (40 تاجر يف جميع أنحاء

.العامل)، مام يجعلها مثالية يف االستخدام اليومي

 تعترب بطاقة العمالت املشفرة كوينتيد أكرث أماناً من حمل النقد، كنتيجة للتطور يف أمان
 يتم تطوير دعم وظائف البطاقة PIN. التطبيق،وتقنيات الرشيحة الحديثة، واإلضافة اآلمنة لرمز

.يف نظامنا األسايس ونظام الدفع بالفعل

 نظراً لتزايد اعتامد وقبول العمالت املشفرة، بدأ الكنري من الناس تخزين جزء من أموالهم يف
 مجموعة كبرية من العمالت املشفرة. ومع ذلك، ال يزال استخدام هذه العمالت املشفرة ميثل

 مشكلة كوسيلة للدفع. تتيح لك منصة كوينتيد سهولة يف متويل بطاقة خصم العمالت املشفرة
 الخاصة بك عن طريق التبادل، فضالً عن تطبيق الهواتف الذكية الذي سيتم اطالقه يف الربع

 .الثاين لعام 2018

سوف تحتوي خدماتنا عىل 

 يرجى التحقق من الرشوط واألحكام عىل موقعنا عىل اإلنرتنت. سوف يُطلب منك تقديم
.البيانات والتعرف عىل عميلك

 القدرة عىل التخزين يف محفظتك باإلضافة إىل الدوالر األمرييك، والفرنك السويرسي،
 :والجنية اإلسرتليني، واليورو ميكنك أيضاً إضافة العمالت الرقمية املشفرة األكرث شعبية

BTC, BCH, ETH, ZEC, DASH, LTC.

 القدرة عىل التحويل الرسيع للعمالت خالل البورصة الخاصة بنا أو تطبيق الهاتف املحمول
.بسعر مناسب

.إنشاء شبكة رشكاء لتطبيق نظام العائد النقدي

.القدرة عىل فتح حساب ودائع بأي عملة مشفرة

.امكانية التقدم بطلب الحصول عىل قرض بأي عملة مشفرة

.امكانية استخدام البطاقة يف أي ماكينة رصاف آيل خاصة بكوينتيد مع فرض رسوم مخفضة

.القدرة عىل التحويل الرسيع لألموال بني املشاركني يف الشبكة حول العامل

1    
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.قم بفتح حساب كوينتيد مجاين لتسهيل التعامل املرصيف بعملة البيت كوين

 اخرت خيارات البطاقة الخاصة بك. يتم اصدار البطاقات اإللكرتونية فوراً(أول بطاقة
*.مجانية!) بطاقات بالستيكية متاحة عىل مستوى العامل

 ايداع األموال يف بطاقتك يف أي وقت عيل الفور مبجرد تحويل العمالت املشفرة أو إيداع
 عمالت رقمية مثل الدوالر، واليورو، والجنيهات. يتم تحويل األموال بسهولة من البنك

.الخاص بك أو عدد كبري من أساليب الدفع عرب اإلنرتنت

أنفق كام تشاء متاماً مثل بطاقة خصم الفيزا العادية

 و أندرويد التي IOS بدء الربع الثاين لعام 2018، سوف تطلق رشكة كوينتيد تطبيقات
!ستسمح لك بإدارة بطاقة خصم العملة املشفرة الخاصة بك بسهولة بجميع خياراتها

1

2 
......

3 
...... 
.......

4

5 ..... 
.......
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ملشفرة ا لعمالت  ا ول  تدا

.مع 15.000عميل نَِشط، شهدت كوينتيد لتبادل العمالت املشفرة منو هائل يف فرتة زمنية قصرية

 يرجع الفضل يف ذلك إىل التصميم السهل، وعملية الدفع خطوة بخطوة، فنحن نهدف إىل إثبات
.سهولة إمكانية تداول العمالت الرقمية حتى بالنسبة للمستخدمني الجدد

 خيارات إضافية، مثل واجهة قابلة للتعديل، وإعطاء املستخدمني األكرث تقدماً كل الحرية التي
.يحتاجونها لتعديل النظام األسايس وفقاً الحتياجاتهم الشخصية وتفضيالتهم

لة وفقاً الحتياجاتك  :بورصة العمالت املشفرة ُمَعدَّ

املزيد من املزايا

 تعمل كوينتيد بصفة مستمرة ونشطة عىل تحسني الخدمات والنظم القامئة. سيتم قريباً إضافة
 دعم املحفظة عىل اإلنرتنت لعمالت مشفرة إضافية، جنباً إىل جنب مع قامئة متزايدة من

.العمالت املشفرة القابلة للتداول

 تقديم برنامج يتسم بالجاذبية والشفافية حيث ميكن ألي شخص االنضامم. سوف يتلقى رشكائنا
التابعني لنا %20 من جميع الرسوم التي يدفعها عمالئهم املعينني

 وأندرويد للهواتف الذكية لتبادل العمالت، حتى ال تفوتك IOS قريباً سيبدأ تطوير تطبيقات
 التقلبات الرسيعة لألسعار مرة أخرى يف سوق العمالت املشفرة. ونتوقع تسليم املنتج النهايئ

بحلول عام 2018

وبطاقة االئتامن، و SOFORT و SEPA توافر جميع طرق الدفع الشائعة، مثل تحويالت
Western Union وMoney Gram واملزيد.

 لوحة معلومات قابلة للتعديل، تسمح لك بالوصول إىل جميع املعلومات ذات الصلة بك
.بنقرة زر واحدة

 محافظ  للعملة املشفرة عىل اإلنرتنت للتداول والبيع الرسيع. تقدم كوينتيد جميع
.املدفوعات واملسحوبات ملحافظ العملة املشفرة مجاناً

 تسمح لك امكانية ايداع األموال يف محفظة نقدية يف موقع كوينتيد، بتداول العمالت 
 املشفرة للعمالت النقدية بصورة تلقائية متاماً ويف الوقت الفعيل الحقيقي، بدون االعتامد

.عىل أوقات املعامالت الطويلة يف املؤسسات املالية التقليدية

1    
.

2     
.

3    
.
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لدفع ا جهة  وا يق  طر عن  لدفع  ا يات   تسو
PAYC O

 نقدم واجهة دفع فريدة من نوعها، عىل عكس أي منتج موجود حالياً يف السوق. PayCO مع
 يف نظام نقدي قائم، واملحالت التجارية عىل اإلنرتنت، تسمح للتجار PayCO ميكن أن يتم دمج
 يف أي مكان بقبول مجموعة متنوعة من العمالت املشفرة مثل بيت كوين كوسيلة للدفع. يتم
 إعطاء التجار الخيار ما إذا كانوا يريدون الحصول عىل مدفوعاتهم عىل شكل عمالت مشفرة أو

.استبدال املدفوعات بعملة ورقية

 الطريقة التي يُجرى بها تجهيز املدفوعات. وقد تم تطوير حلول األجهزة PayCo سوف تغري
  PayCO املتنقلة لترسيع وتسهيل عملية الدفع وميكن أن يتم إرسالها خالل برنامج

 ليس فقط باملحالت التجارية عىل اإلنرتنت، وأنظمة API ميكن دمج نفس النظام عرب واجهة
.التسجيل النقدي، ولكن أيضاً ماكينات البيع وتطبيقات الهواتف الذكية عىل سبيل املثال

 فنحن بصدد إدخال „بطاقة الخصم العمالت املشفرة كوينتيد“، لزيادة تحسني النظام 
 األيكولوجي للمدفوعات لدينا. سيكون العمالء قادرون عىل استخدام بطاقة العملة املشفرة

 يف التسوق وغريها، دون الحاجة إىل تسجيل حساب جديد، كام يسهل استخدامها متاماً بشكل
.مبارش

ألخرض ا لتعدين  ا « ملشفرة  ا لعملة   »ا
 كوينتيد هي إحد ى الرشكات الرائدة يف مجال تعدين العمالت املشفرة يف أوروبا، إىل جانب 

 العديد من مزارع التعدين يف جميع أنحاء النمسا والسويد. جميع مزارعنا مدعومة بنسبة
 %100 مبصادر الطاقة املتجددة، مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. وباإلضافة إىل ذلك،

 لقد قمنا بتطوير حاويات متخصصة يف التعدين، والتي ميكن شحنها بسهولة يف أي مكان يريده
.عمالئنا

 خالفاً لغرينا من مقدمي خدمات التعدين، الذين يقومون ببساطة باالستعانة مبصادر خارجية
 كطرف ثالث للقيام باألعامل الفعلية. فنحن نضيف قيمة كبرية يف التأثري عىل عملية التنمية من

.البداية

 تصدرت تطوير تعدين العمالت املشفرة منذ Crypto Unity OG رشكتنا الفرعية مقرها فيينا
و btc عام 2015، وتوزيع أجهزة التعدين املصممة خصيصاً لشبكات التشفري الالمركزية - مثل

ETH وXMR وZEC - فضالً عن تطوير وحدة معالجة وأنظمة تشغيل داخلية.

 تهدف مهمتنا إىل الحصول عىل أقل تكلفة ممكنة للصيانة، دون التضحية بالكفاءة. ميكننا
 تحقيق هذا الهدف من خالل توفري حلول التربيد األمثل ،ومن ثَمَّ استمرار العمليات بطبيعة

.الحال

 وألن رشكة كوينتيد تعمل عىل تنمية مزرعة التعدين القادمة الخاصة بها - بإضافة
 100,000وحدة معالجة (كارت الشاشة) يتم تثبيتها بحلول نهاية العام - فنحن نبحث بنشاط

.عن مواقع جديدة

منوذج العمل

 عىل عكس عروض التعدين، حيث أن  جهاز التعدين مجرد مستأجر لفرتة زمنية محدودة، ولكن
 يف رشكة كوينتيد ميكنك التعدين باستخدام األجهزة الخاصة بك.  يقوم العميل برشاء األجهزة

.مبارشة من كوينتيد، إىل جانب عقد استضافة

.قم بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت للحصول عىل املزيد من التفاصيل
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:تقليل املخاطر

 هدفنا هو خلق بيئة آمنة وجديرة بالثقة للمجتمع لتداول والحصول عىل عمالتهم
.املشفرة

:تخفيض التكلفة

 نهدف إىل تقليل رسوم الخدمات التي تقدمها مجمعات الدفع. ويف السوق الحالية،
 يستغرق تجهيز املدفوعات عرب الحدود حوايل %5 - %8 من إجاميل املبلغ. وعالوة عىل
 ذلك، يجب عىل املشرتين انتظار املدفوعات أليام وأسابيع يف بعض األحيان بحيث يتم
 معالجتها. كرجل أعامل، ال يعترب هذا مقبوالً حيث يؤدي إىل إبطاء العمليات التجارية.

 فنحن ال نهدف فقط إىل لعرض تكلفة أقل، بل توفري عملية دفع تتسم بالشفافية
.والسالسة كذلك

.يحصل التجار عىل قاعدة أوسع من العمالء

 وبقبول العمالت املشفرة كطريقة للدفع، سيكون التجار قادرون عىل جذب مجموعات
 كاملة من العمالء الجدد ألن العمالت املشفرة ال تعرف أي حدود أو قيود أخرى. وسوف

 ميكنهم ذلك من توسيع عملياتهم يف أسواق جديدة وتقديم بضائع وخدمات إضافية
.أخرى

:بالنسبة ملمويل العمالت الرقمية األوائل

 لديهم فرصة  (ICO) أولئك اللذين شاركوا يف العرض األويل للعملة الرمزية املشفرة
 لتمويل مرشوع ذو قيمة حقيقية وليس مجرد تكهنات. إىل جانب كونها قابلة للتداول

 يف بورصة العمالت املشفرة كوينتيد. سوف يتم استخدام العملة الرقمية كوينتيد
(CTD) لخفض رسوم جميع خدمات كوينتيد تقريباً والوصول الحرصي للربامج واألجهزة 
 (CTD) الحاسوبية. للحصول عىل هذه الفوائد، يحتاج العميل إىل تحويل العملة الرمزية

 CTD إىل رشكة كوينتيد مؤدياً إىل إمدادات أصغر يف السوق. إن حاميل العملة الرمزية
.سيالحظون ارتفاعاً تدريجيا يف القيمة مع مرور الوقت
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فسية تنا يا  مزا
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مة عا نظرة 
اسم العملة الرمزية      (CTD) العملة الرمزية كوينتيد

*سعر العملة الرمزيةCTDs/ETH     F ثابت إىل  1000-1150

 تاريخ ما قبل بدء العروض األوىل لبيع   (CEST أكتوبر 2017 (00:00 20
(ICO) وتوزيع العمالت الرمزية

 تاريخ ما قبل بدء العروض األوىل لبيع   (CEST نوفمرب 2017 (23:59 19
(ICO) وتوزيع العمالت الرمزية

 تاريخ بدء العروض األوىل لبيع وتوزيع   (CEST نوفمرب 2017 (00:00 20
(ICO) العمالت الرمزية

 تاريخ انتهاء العروض األوىل لبيع وتوزيع   (CEST فرباير 2018 (23:59 28
(ICO) العمالت الرمزية

الكسور العرشية     18

1e-18 CTD   أصغر وحدة (الذرة)

قيمة العملة الرمزية     CTDs يصل إىل 650,000,000

   الحد األقىص للعمالت النقدية عن طريق  لن يتم إنشاء املزيد من العمالت الرمزية  بنسبة
ICO عروض بيع وتوزيع العمالت الرقمية    يتم توزيع100%  

1 Wei      الحد األدىن لرشاء العملة الرمزية

الحد األقىص لرشاء العملة الرمزية    ال يوجد

الحد األدىن لهدف التمويل  ال يوجد

**االسرتجاع     تعم

مكافآت للاملك    تعم

االملميزات اإلضافية  .....القابلية لإليقاف، واإلرتقاء مبستواها، حدود للاملك

األهلية 

يعتمد عىل املرحلة، انظر صفحة 27*

تحت رشوط معينة، راجع صفحة 28**

 أي شخص باستثناء املقيمني الدامئني من هونغ كونغ،
 جمهورية الصني الشعبية، واملقيمني أيضاً بالواليات

 املتحدة األمريكية نتيجة للقيود القانونية أو العقوبات
.التجارية

ألوىل ا لعملة  ا

لبيع ألوىل  ا لعروض   ا
لعملة ا يع   وتوز

املشفرة لرقمية  ) ا ICO) 
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ية لرمز ا لعملة  ا قيمة 
يتم تصنيع العملة الرمزية خالل CTD الحد األقىص لقيمة العملة الرمزية هو 650 مليون

 ،(Crowdsale) وإجاميل العرض ثابت عند نهاية كراود سيل (Crowdsale) كراود سيل
 ولذلك؛ فأنه قد ال ميكن الوصول إىل الحد األقىص لقيمة العملة الرمزية. ويف حالة وجوب

 الوصول إىل

 تسمح بإنشاء عدد ذرات يصل إىل 1.514 (Crowdsale) الحد األقىص، فإن كراود سيل
.لتحقيق الدقة يف الحساب

يع  وتوز لبيع  ىل  ألو ا لعروض  ا حـل   مرا
ية لرمز ا لعمالت  ) ا IC O)

 يتم عرض املراحل االنتقالية يف رقم 2. ميكن أن تحدث نظراً النقضاء الوقتأو رشاء عدد معني من
.العمالت الرمزية

يسمح للاملك بإعداد العقد (ICO) قبل العروض األوىل لبيع وتوزيع العمالت الرمزية

 مرحلة مع مكافأة A: 15% (ICO) ما قبل عروض بيع وتوزيع العمالت الرمزية

مرحلة مع مكافأة B  :(ICO) 10%ما قبل العروض األوىل لبيع وتوزيع العمالت املشفرة

املرحلة املنتظمة :(ICO) العروض األوىل لبيع وتوزيع العملة الرمزية

يتم اسرتداد جميع املدفوعات :(ICO) بعد العروض األوىل لبيع وتوزيع العمالت الرمزية

1

2     

3 

4

5

لتغيري وا لية  النتقا ا ملرحلة  ا ر  مثا
.هناك مثار خاصة للمرحلة االنتقالية والتغيري

ية لرمز ا لعمالت  ا يع  وتوز ر   أسعا
 يحصل مشرتي العمالت الرمزية عىل القدر التايل من العمالت الرمزية يف املرحلة لكل ايرثيوم

(ETH):

 عن طريق العقود الذكية فوراً بعد CTD يتم تسليم العمالت الرمزية

 عنوان املحفظة املحدد. كام يوضح الجدول، عملية رشاء كل عملة (ETH) ارسال عملة ايرثيوم
رمزية

.يتم تصنيع عمالت رمزية إضافية للاملك ولصندوق الحملة

 يحصل املشرتي األول للعمالت الرمزية خالل مرحلة ما قبل العروض األوىل لبيع وتوزيع
ETH عىل 0.1 (ICO A) العمالت الرمزية

 قد نفذت، A (ICO) إذا كانت مرحلة ما قبل العروض األوىل بيع وتوزيع العمالت الرمزية
(ETH) فإن املشرتي النهايئ للعمالت الرمزية يحصل عىل 0.1 ايرثيوم

 قد بدأت،  (ICO) إذا كانت مرحلة ما قبل العروض األوىل لبيع وتوزيع العمالت الرمزية
(ETH) فإن املشرتي األول للعمالت الرمزية يحصل عىل 0.2 ايرثيوم

 أو B (ICO) وإذا كانت مرحلة ما قبل العروض األوىل لبيع وتوزيع العمالت الرمزية
قد انتهت، يحصل املشرتي النهايئ للعمالت الرمزية عيل (crowdsale) الكراود سيل

(ETH) ايرثيوم 0.5

1

2  
   

3 

4    

.......      حملة املالك  (TOKEN) مشرتوا العمالت الرمزية       P املرحلة   

Pre-ICO A        1150      304    61 

Pre-ICO B           1100      292    58 

    ICO                       1000      263    52 
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للعملة؟ ملبديئ  ا لطرح  ا هو  ما 
 هي أداة حديثة للتمويل الجامعي (ICO) إن العروض األوىل لعملية بيع ورشاء العمالت الرمزية

 للرشكات الناشئة خالل العمالت الرقمية املشفرة. ميكن للمستثمرين يف البورصة الوصول إىل
.مميزات املشاريع التي يجرى متويلها

 وتتمثل مميزات العروض األوىل لعملية بيع ورشاء العمالت الرمزية يف السامح للمجتمع
 باالندماج املبارش يف عملية البيع والرشاء. كام تقدم أيضاً طريقة لتجاوز البطء الكبري يف عملية

.التمويل التقليدية، وبذلك متكني املبتدئني من رسعة تحقيق إجراءات املشاريع

ء ورشا لبيع  ىل  أو عروض  بعمل  نقوم   ملا 
ية لرمز ا لعمالت  ) ا IC O) 

 لقد اخرتنا القيام بعمل عروض أوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية، ألننا نريد ارشاك املجتمع معنا
 يف تشكيل السوق املايل يف املستقبل. ولقد قامت العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية

(ICO) بإعطاء الناس الفرصة لالستثامر يف األفكار التطلعية التي تم إعدادها لكسب املزيد 
 من الوقت.  متكن العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية أي فرد من املشاركة يف األفكار

 الثورية التي يؤمنوا بها، بدالً من إعطاء املستثمرين األثرياء فقط الفرصة للمشاركة. فهناك مئات
 العمالت املشفرة موجودة بالفعل يف السوق ونتوقع أن يستمر هذا اإلتجاه. تثبت نشأة التقنيات

 مثل العقود الذكية أن عمر العمالت الرمزية املشفرة ،(Blockchain) القامئة عىل البلوك تشني
 فقط يف بدايته. ونتيجة لظهور الربامج الحديثة التي تسمح للعمالء بتبادل العمالت الرمزية

 املشفرة إىل عمالت ورقية والعكس، فمن املتوقع أم يرتفع اعتامد واستخدام العمالت املشفرة.
 تحتل رشكة كوينتيد الصدارة يف هذه الثورة للعملة الرقمية. ونظراً لتزايد معدل اعتامد العمالت

 املشفرة، سيبحث عدد متزايد من الناس الذين ليس لديهم خربة تقنية عن طرق آمنة وسهلة
 للحصول عىل العمالت الرمزية املشفرة. وبفضل منتجاتنا وخدماتنا، تم تقليل الحواجز للدخول

 يف عامل العمالت الرمزية املشفرة، مام جعلنا نشعر بالتفاؤل بشأن مبستقبل طويل االمد  لنا
 وللمستثمرين لدينا عىل حد سواء. وإضافة إىل ذلك، سيكون لدى املستثمرين الفرصة للمشاهدة

 املبارشة، واملشاركة يف تنمية العديد من املنتجات القامئة عىل تقنية البلوك تشني والتقنيات،
.بعضها بالفعل قد تم تطويرة وسيتم الكشف عنه قريباً

 سوف تستخدم األموال التي تم جمعها يف العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية بشكل
 أسايس يف تطوير املنتجات. فنحن نحتاج إىل متويل إضايف من أجل تزويد مستخدمينا بتجربة
 دفع عملة مشفرة سلسة، مع عروض ذات جودة عالية وتنوع يف عمليات االندماج. سنكون
 قادرين عىل توسيع فريقنا خالل التكنولوجيا، والخرباء القانونني واإلداريني، وإطالق منتجات

.جديدى كام هو موضح يف هذا املستند التقني وبناء رشاكات جديدة

 وعالوة عىل ذلك، نحن نعتقد أن إطالق العملة الرمزية الخاصة بنا يف العامل الحايل للعمالت
 املشفرة، سيكون عامالً حاسامً يف تعزيز خططنا املستقبلية إلحداث تغيري حقيقي يف املدفوعات،

.والتداول، وواجهة تعدين العمالت املشفرة

ل ألموا ا د  سرتدا ا رات  خيا
:ميكن أن يتم اسرتداد األموال يف الحاالت اآلتية

 محاولة رشاء عمالت رمزية يف نهاية مرحلة ميكن اسرتداد جزء من تلك األموال التي تخطت
حدود املرحلة

االسرتداد الجزيئ لألموال 

رشاء العمالت الرمزية بعد انتهاء العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية. االسرتداد الكيل

 ال ميكن اسرتداد أموال رشاء العمالت الرمزية بسبب عدم وجود حد أدىن ألهداف التمويل يف
.العقد

.ال يتم إرسال األموال املُْسرَتَدَّة مبارشة، ولكن ال بد من سحبها باستخدام مهام السحب

.يتم إعالم ُمشرتوا العمالت الرمزية بالسحب املنتظر املرتبط بعملية السحب

 ال ميكن للاملك الحصول عىل هذة األموال إال بعد 30 يوم بعد انتهاء العروض األوىل لعملية بيع
 وبعد ذلك، ميكن للاملك سحب األموال املُسرَتدَّة مستخدماً مهام (ICO) ورشاء العمالت الرمزية

Wei االسرتداد

فية إلضا ا ملميزات  ا
إمكانية اإليقاف

 إن املالك لدية القدرة عىل إيقاف بيع العمالت الرمزية و/ أو التداول مرة واحدة ملدة أسبوعني.
 وخالل هذا الوقت ال يكون هناك تحويالت للعمالت الرمزية، أو رشاء عمالت رمزية، أو اسرتداد

.األموال

القابلية للرتقية

 ميكن للاملك ترقية العملة الرمزية إىل نسخة جديدة للعملة الرمزية. وميكن لذلك أن يحدث يف
.أي وقت

.ميكن للمالك الفرديني للعمالت الرمزية قبول الرتقية عن طريق االتصال مبهام الرتقية

حدود املالك

 يقوم العقد بتحديد سلطات املالك خالل العروض األوىل لعملية بيع ورشاء العمالت الرمزية
(ICO). وال ميكن للاملك تحويل أي عمالت رمزية خالل عملية العروض األوىل لبيع ورشاء 

.(ICO) العمالت الرمزية

االعدادات االفرتاضية لألمان

 ويف حالة فشل املالك يف القيام بإعدادات مناسبة، قبل البدء يف بيع العمالت الرمزية، سيقوم
.العقد تلقائياً بابالع مالكه باملهام األساسية
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 تقترص مشاريع االستثامر التقليدية عىل نخبة قليلة. يرجع الفضل يف التغري اليوم إىل العروض
 األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية. نحن عىل يقني بأن املجمتمع يلعب دوراً هاماً يف تحسني عامل

.العمالت املشفرة، ونأمل أن تشارك يف التنمية املستقبلية لرشكة كوينتيد

 ويف املستقبل، ستحصل منتجاتنا وخدماتنا عىل مميزات جديدة وخصومات خالل العروض األوىل
 لبيع ورشاء العمالت الرمزية. ستشكل العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرقمية عامد شبكة

.كوينتيد

 وسيتحسن انتشارنا الذي هو بالفعل متسع النطاق خالل التمويل املتزايد. سوف تستخدم هذة
.األموال يف توظيف متخصصون وإرساء األسس لدخول أسواق جديدة

 وسيتسنى لنا التغلب عىل تحديات قطاع الخدمات املالية التقليدية فقط خالل منتجات 
 وخدمات سهلة الوصول إليها، حتى من قبل غري املتخصصني. وذلك هو السبيل الوحيد لضامن

.استمرار العمالت املشفرة عىل املدى الطويل

ية لرمز ا لعملة  C ا T D 
 لجني الفوائد من منتجاتنا وخدماتنا، وتوزيعها عىل التجار CTD ميكنك استخدام العملة الرمزية
 كطريقة للدفع أو بيعها يف البورصة بشكل خاص. CTD الذين يقبلون التعامل بالعمالت الرمزية
 CTD يتجسد االختالف األسايس عن العديد من العمالت الرمزية األخرى هو أن العملة الرمزية
 لديها منوذج أعامل قوي: وهناك مجموعة واسعة من املنتجات املجربة والخدمات، التي ستطلق

 وسيتم أطالق فوائد إضافية .CTD مجموعة جديدة من املميزات والفوائد مبساعدة العملة الرمزية
مغرية، مع منو الرشكة من خالل الجهود النابعة من املجتمع

 يف العديد من البورصات، نتيجة لنموها املتزايد. وبطبيعة الحال CTD ونتوقع إدراج العملة الرمزية
.ستكون متاحة يف بورصة كوينتيد للعمالت الرمزية املشفرة منذ البداية

ية لرمز ا لعملة  ا ئد  C فوا T D
 بالتزامن مع جميع منتجات رشكة كوينتيد، والخدمات CTD سيمكنك استخدام العملة الرمزية

.لتقليل الرسوم، ورشاء األجهزة والربامج الحرصية

املستثمرون األوائل

 (ICO) سيحصل كل فرد يستثمر يف مرحلة ما قبل العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية
 مكافأة لكل استثامر CTD بداية من 20 أكتوبر حتي 19 نوفمرب عىل %15من العملة رمزية

 (CTD للعملة الرمزية M(بحد يصل إىل 130

 باإلضافة إىل ذلك، سوف يحصل أول 1,000 مشرتك يف مرحلة ما قبل العروض األوىل لبيع ورشاء
.عىل بطاقة كوينتيد املحدودة *مجاناً ETH العمالت الرمزية الذين يستثمرون بحد أدىن 20

الرشوط واألحكام عىل موقعنا عىل اإلنرتنت *
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ل ألموا ا م  ستخدا ا

 وألن رشكة كوينتيد تواصل منوها العاملي،
 ستستخدم األموال التي تم تحصيلها من

 العروض األوىل لبيع ورشاء العمالت الرمزية
 يف إرساء األسس للدخول إىل السوق العاملي.
 هذا يعني أن بعد العروض األوىل لبيع ورشاء
 العمالت الرمزية ستتوسع  وسيقوم فريقنا أيضاً
.بتكوين رشاكات مع  املوزعني يف جميع أنحاء العامل

ملعلومات ا تكنولوجيا  ير  تطو ء  ) خربا I T ) 
 نحن نخطط إىل تعيني فريق متخصص يتكون من 25 مطور داخل  الرشكة يف غضون العامني

 القادمني. فإنه من الصعب وأكرث تكلفة إيجاد مطوري تقنية البلوك تشني من ذوي الكفاءة
 العالية. فنحن نتوقع أن جانب كبري من األموال التي تم تحصيلها سيتم االحتياج إليها لالستثامر

يف تكوين هذا الفريق. وستسخدم امليزانية املتبقية يف تغطية أي تكاليف إضافية أخرى

.التي تنشأ نتيجة لتطوير منتجاتنا وخدماتنا

تقنية غري  ملة  عا   قوة 
 نهدف يف رشكة كوينتيد إىل نقل منتجاتنا وخدماتنا من أوروبا إىل السوق العاملي. وألننا

 مستمرين يف التوسع داخل األسواق الجديدى، نحتاج إىل تعيني هيئة غري تقنية من املوظفني
 يف أقسام مختلفة مثل التسويق، الشؤون القانونية، والشؤون املالية، واملوارد البرشية، وخدمة

 العمالء يف أنحاء مختلقة من العامل. إضافة إىل ذلك، سيتم إضافة أعضاء جدد إىل الفريق
.األسايس

إللكرتوين ا  - لتقليدي  ا ) يق  لتسو (ا
 إن الهدف الرئييس لرشكة كونتيد يتمثل عادة يف تسهيل الوصول إىل العمالت الرمزية املشفرة

 بقدر اإلمكان. ميكن أن يستمر منو العمالت الرمزية املشفرة عىل املدى الطويل، فقط خالل
 املنتجات البديهية والخدمات، التي ميكن حتى للعميل املبتدء استخدامها. وهذا هو السبب إىل

 جانب تطوير حملتنا التسويقية اإللكرتونية. وسوف تبدأ كونتيد يف االستثامر يف قنوات اإلعالم
.التقليدية بهدف تنمية مجتمع العمالت املشفرة ككل

ل ألموا ا م  ستخدا ا
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كات لرشا وا لدمج،  ا وعمليات  لرتخيص،   ا
 وألن كوينتيد تعمل عىل سد الفجوة بني العمالت الرمزية املشفرة والتعامالت املرصفية

.التقليدية، باإلضافة إىل خدمات الدفع، نحن نعمل يف بيئة خاضعة للتنظيم الشديد

 أثناء العمل مع عدد كبري من الرشكاء ومقدمي الخدمات يف جميع أنحاء العامل، سيصبح الحصول
 عىل رخصة عمل لرشكة كونتيد أمر حتمي ال مفر منه. يتضمن ذلك عدة مجاالت مثل: األموال
 اإللكرتونية، وإدارة األصول، واصدار البطاقات، والتداول عىل اإلنرتنت. وذلك عىل سبيل املثال ال

.الحرص. نحتاج إىل ترخيص مناسب لكل إطار تنظيمي ومواقع جغرافية

1  

2

3

4

5

6

7

.أشخاص مؤثرين والكالم الشفهي

األحداث، والرشاكات

SEO، وتسويق املحتوى

وسائل التواصل اإلجتامعي، واإلعالنات عىل اإلنرتنت

خدمة التسويق عرب الربيد اإللكرتوين

وسائل اإلعالم التقليدية

املؤسسات الفرعية

خطة التسويق

 لقد قامت رشكة كونتيد بتطوير خطة تسويق تهدف إىل نقل مستوى الوعى الحاىل مبرشوع
.كوينتيد إىل مستوى قادم أعىل

:سوف تستخدم رشكة كوينتيد
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لرشكة ا يخ  ر تا
 نحن نسرتشد يف رشكة كوينتيد مببدأ أنة يف قطاع خدمات تكنولوجيا املعلومات، يجب عليك أن

 تستمر يف اإلبتكار وتقديم منتجات جديدة يك تبقى من املنافسني. وعالوة عىل ذلك، كقطاع
 دينامييك صغري، فإن عامل العمالت الرمزية املشفرة دامئاً يف حركة مستمرة. ويدفع ذلك الرشكات

 للمبادرة بالتكيف وموامئة التطورات يف وضع السوق، يعقبه شعار: „من يتحرك مبكراً؛ يفوز
“بالغنيمة

لرشكة ا يخ  ر تا

يق لطر ا يطة  خر
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 أرقام تتحدث عن نفسها نحن ال ندعو املجتمع فقط واملستثمرين للمشاركة يف الفكرة يف إطار
 زمني غري محدد ولكن خط إنتاج عامل. لدينا العمالء، واإليرادات التي تعمل عىل مؤازرتنا،

 .ونريد منك املشاركة يف قصة نجاحنا

ملي لعا ا لتوسع  ا

 نهدف يف رشكة كوينتيد إىل نقل منتجاتنا وخدماتنا القامئة عىل تقنية البلوك تشني من أوروبا
 إىل السوق العاملي. أصبح لدينا الصدارة يف مشهد العمالت املشفرة بالنمسا بحلول عام 2017
 ، ووضعنا أنفسنا كمقدم الخدمات الوحيد يف جميع النواحي يف هذه الصناعة. رشكة كوينيد

 متوسعة بالفعل يف عدد من دول أوروبا، وستتلوها قريباً آسيا وأفريقيا. وبتحليل الدول الفردية،
 .وأطرها القانونية، سنقوم بتطوير منتجاتنا لتالئم أوضاع األسواق املعنية

يق لطر ا يطة  خر
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ين ر ملستشا وا يق  لفر ا
غري موجودة يف الصورة    :الصورة من اليسار إىل اليمني

        أتشس ونج      ولفجانج تيلر
 مدير عام هونج كونج/Co-Founder      مدير مساعد 

       نج هوي تشني     كريستوفر ريدر
 املدير اإلقليمي هونج كونج/Co-Founder      مدير مساعد 

       تشاريل آهو      دانيل أورلوف
 CEO/مدير مساعد CTO/Assistant Manager HK

       إدوارد أورلوف      جيمي آهو
رئيس قسم املبيعات  مدير مساعد 

Robert Vel      ألربت سبريل       
      رئيس قسم التسويق       
     

       ثوماس مورتيز       
رئيس مطور الربمجيات       

        فاديم كونستانتينوف       
 مطور الربمجيات        

يق لفر  ا
ين ر ملستشا ا و
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بنا لخاصة  ا لصحفية  ا لتغطية  ا

 

https://www.btc-echo.de/ein-tiroler-unternehmen-mischt-den-europaeischen-markt-fuer-kryptowaehrungen-auf

https://www.btc-echo.de/btc-echo-wien-zu-besuch-im-neuen-buero-von-cointed

https://www.btc-echo.de/erster-bitcoin-two-way-automat-geht-im-hotel-schani-wien-betrieb

http://www.businessinsider.de/startup-cointed-automat-tauscht-bargeld-in-bitcoins-um-2017-7

https://utopia.forbes.at/index/kategorie/med-tech.html

https://www.derbrutkasten.com/a/interview-christopher-rieder-cointed

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-payments-cheaper-safer-than-credit-cards-cointed

https://btcmanager.com/cointed-expands-bitcoin-and-altcoin-offerings

لتحديثات ا بع  !تا

  www.cointedtoken.com

  https://www.facebook.com/CointedICO

  @cointed_ico

  https://t.me/cointedtoken (االخبار)

  https://t.me/cointed_EN (أسئلة وأجوبة)



WWW.COINTEDTOKEN.COM

بنا تصل  تا

Cointed Ltd.
China Building Level 17
29 Queen‘s Road Central
Hong Kong

+852 8179 9279
office@cointed.com

 نشكرك عىل اهتاممك بكوينتيد، الرشكة الوحيدة التي تقدم
 خدمات يف جميع النواحي يف مجال صناعة العملة الرمزية

.املشفرة

 مل يفت األوان الغتنام الفرصة، ولذلك ال ترتد يف االتصال بنا
.من فضلك


