
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التبادل تبادل العملة تشفير  
 
 

 الذكية والمحفظة شرق شمال فاي رسوم دي للفرد يسمح مما السحب، في فاي تسريع

 .خوارزمية

 
 الخوارزمية محافظ وربط المشفرة العمالت في للمدفوعات التجزئة بائع قبول لدعم دفع بوابة

الشرائية القوة لتحسين لألفراد الذكية . 
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Abstract 

 

 

 

 من الرغم على ، االرتفاع في التجاري والتبني والمستخدمين اليومي التداول حجم يستمر ، الزمن من المرحلة هذه في

مهدها في تزال ال الصلة ذات والعمليات والتشريعات السوق أن . 

 
 المنتظرة غلبيةاأل تمكين وثانيًا ، اآلن حتى ذلك تحقيق في ساعدوا الذين األوائل والمبشرين المبدعين مساعدة هي مهمتنا

 وقائم وسريع بسيط استخدام مع الحتمي الحتمي الحتمي التحول هذا أجل من المثير الفضاء هذا إلى بسهولة الدخول من

 في بأمثلة يرتبطوا أن يمكن ومفهوم المشفرة العملة لمفهوم حميم فهم لديهم الذين أولئك. والتداول الدفع نظام. الكلفة على

 الرؤية لدينا. عالمنا لتغيير حدثت التي المبكرة المقاومة من الرغم على ، التي المؤكدة غير اليقين عدم حاالت من التاريخ

التغيير لهذا نشًطا محفًزا نصبح أن أيضا ولكن ، التاريخ مغير أكبر مع نشارك أن فقط ليس والقناعة . 

 
 التشفير إلى التشفير ، التشفير إلى العالية الترددات ساحة إلى بسهولة المرور من يمّكن جيد وضع في أعمالنا نموذج إن
 المتاحة والتقنيات الخدمات أن حيث ، الحواجز من أدنى وبحد ، تحدي دون ، المعامالت في التشفير ذلك من واألهم ،

ًً  في األمر هذا معالجة في الفشل في تتمثل الواضحة الرقابة أن إال ، التبادالت كثرة من الرغم على. ومكلفة مرهقة حاليا

 عملة عالم في يساهم أن ينتظر الذي المال" في التريليونات. الرسملة فرص على االستيالء وبالتالي الضخمة السوق
آجال وليس عاجالًً االهتمام إلى القطاع هذا يحتاج أن ، جهد بال التحرك أجل من ، تعني" التشفير  ً . 



Introductions 

 

 

 

 XCOYNZ تقديم

 

 ، المربوطة العملة بيئة قلب في هي التي والمضمونة الموثوقة غير التقنيات من لالستفادة اليومي الشخص يكافح وحيثما

 ، له داعي ال الذي والوقت المرتفعة والتكاليف التعقيدات إلزالة مصممة مبتكرة اختالفات ذات منصة XCOYNZ يوفر

االنتظار للجماهير للدخول المطاف نهاية في حواجز وكلها . 

 
تتيح ، االمتياز ميزة وبفضل  XCOYNZ الحسابات إلى وتبادلها بها الخاصة الرسوم بتبديل تقوم أن الفردية للمنشأة 

في نحن. بكثير أسرع بطريقة بها الخاصة المصرفية  XCOYNZ اختيار يتم أن قررنا وبالتالي األفراد بتمكين نؤمن 

 وصف في مفصلة) الصفر على ضبطها يمكن أنه جمالها مع ، األفراد قبل من البورصة في معاملة للك التحويل رسوم

ًً البورصات تعتبر( (. المنتج  التشفير محافظ من نقودك استقطاع إلى باإلضافة كبيرة نقل رسوم لفرض السمعة سيئة حاليا
يهدف. البنكية حساباتك إلى بك الخاصة  XCOYNZ المستقبل في ذلك بها يتم التي الطريقة في أساسي تغيير إلجراء . 

 
 
 
 

XCOYNZ منصة عامة نظرة  
 

الذكية الخوارزمية محفظة" مفهوم هو مثير آخر ابتكار وهناك  (SAW)". العمالت من العديد لديهم الناس معظم 

تقوم سوف ، بك الخاصة المحفظة حيازات على وبناءًً ، متعددة محافظ في المشفرة  XCOYNZ خوارزميات بدمج 

 ورسوم شبكة أدنى تطبيق من للتأكد للمعامالت المربوطة العملة من ممكنة توليفة أفضل اقتراح مثل ، اآللة تعلم
 العملة تستخدم التي بالمدفوعات تسمح التي التجزئة متاجر الشتراكات الدفع بوابة مع جنب إلى جنبا. صرف

منصة فإن ، للمستهلك المفضلة  XCOYNZ الذي الشامل السوق تحول لتسهيل الفريدة العناصر ههذ دمج تقود 

منه مفر ال أمر وهذا التصنيع مرحلة في يكون . 

 
يقدمه ما ، باختصار  XCOYNZ المربوط التشفير عالم إلى وسهولة بسرعة الدخول على المشاركين غير قدرة هو 

 عالم إلى بهم الخاصة الشخصية رالتشفي ثروات وربط المشفرة األصول بين المنتظمة الحركات على والتعرف ،
 مع التعامل جعل ، الجوهر حيث من متعرجة عمليات أو صعبًا المحولة اإلعدام وعمليات المدفوعات فيه تعد لم

اليومية المصرفية الخدمات أصبحت مثلما سهالًً أمراًً التشفير ثروة . 
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الفريق تقديم  
 

Aasam Alim 

 مؤسس

 مدار على النجاح من حافل بسجل يتمتع متمرس مدير

 بعقل والمثابرة والصبر الخبرة بين الجمع إن. عاًما 27
 توفير تواجه التي التحديات جميع على يأتي تحليلي

 جميع تتطلبها التكلفة حيث من وفعالة مستدامة حلول
الحديثة التجارية المؤسسات . 

https://www.linkedin.com/in/aasam/ 

 

Tushar Gaikwad 

 هندسة

 شركة مع يعمل معماري ومهندس كبير بيانات مستشار

 مؤسسة في تعمل الجنسيات متعددة كبيرة استشارية
 مجال في الخبرة من عاما 12 إن. عالمية مالية

 وتقنيات أدوات باستخدام والتمويل بعد عن االتصاالت
 لمشاكل حلول إيجاد في بثمن تقدر ال قدرة تجلب متنوعة

الحقيقي العالم في األعمال . 

https://www.linkedin.com/in/ 

tushar-gaikwad/ 

 
 
 
 

John Gurudas 

التجارية العمليات  

 الشركات عمليات من كل في عاًما 29 تبلغ خبرة

 إدارة على التركيز مع المتوسطة/  الصغيرة واألعمال

 االستراتيجية تحقيق إلى البداية من األعمال رؤى تطوير

 باستمرار المتغير المشهد بمواكبة الشديد االهتمام مع ،
اليوم المبتكرة للتقنيات . 

https://www.linkedin.com/in/ 

johngurudas 

Savio Henriques 

الفنية العمليات  

 األعمال ذكاء مجال في الخبرة من عاما 13 من أكثر

 في تنوع توفير. االتصاالت صناعة في األول المقام في

 عبر والتحليالت اريرالتق لفرق والتقنية التشغيلية القيادة

وأيرلندا المتحدة المملكة . 

https://www.linkedin.com/in/ 

saviohenriques/ 

 
 
 
 

Ritesh Ranjan 

المنتج تطوير  

 عاما 15 مع والمطور التجارية المعلومات محلل رائد

 ومنظمات الرائدة االستشارات مجال في الخبرة من

 العالمية للبيئة التعرض يتيح. النهائيين المستخدمين
 فرق إدارة في الحالي الدور التكنولوجيا على القائمة

وخارجها المتحدة المملكة في واحد وقت في التطوير . 

https://www.linkedin.com/in/ 
riteshranjan13/ 

Azeem Sultan 

 والهندسة التحتية البنية

 المعمارية

 تزيد خبرة مع األمن ومدير التحتية البنية في عالية خبرة
 بنك مع يعمل الذي المالي القطاع في سنوات 8 عن

 الدولي باركليز وبنك المتحدة المملكة في باركليز
المصرفية لويدز ومجموعة باركليز ومجموعة . 

https://www.linkedin.com/in/ 

azeemsultan/ 

https://www.linkedin.com/in/aasam/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
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المستشارين تقديم  
 
 
 

Richard 

Stebbings 

سلسلةالكتلة تطوير  

Andrijano 

Vujasin 

 سلسلةالخبراء كتلة

 ذوي من تشفير ومتداول
 الخبرة

Wyatt 

Meldrum 

األقدم التسويق مستشار  

 

 
 

Joshua 

Clow 

 تسويق

Maya 

Johnny 

 إستراتيجي خبير
 وسائل في

 التواصل

 االجتماعي

Maria 

St. Berova 

االتصاالت مجال

 

Edem 

Vormamah 

الشبكة تطوير  

 

Stephen 

Ihme 

 ، المستخدم واجهة
- مؤسس  Paciillum 

Limited 

 

Harendra 

Patel 

 في الرئيسي المستثمر
الحاسبات

 
 
 

David 

Bigglestone 

المجتمع سفير  

Mohammud 

Jaufarally 

 محاسبة
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العمالتتشفير تبادل  
 

 على محدود عدد على التركيز مع لتشفير، التشفير تبادل لصالح تحيز وجود مع معماة عملة أسواق معظم تطوير تم وقد

في فاي إلى التشفير السماح أصغر وعدد اللتشفير في فاي . 
 
 
 
 

 إلى التشفير أصول إعادة ومحاولة المجهولة العملة في االستثمار عند األشخاص يواجهها التي المشاكل هي هذه
التالي النحو على البنكية حساباتهم : 

 
 على والشفرة التشفير إلى التشفير ، التشفير إلى أي ، ةالثالث للسيناريوهات يوفر التبادالت من محدود عدد هناك

 في فاي/  محدود والتشفير الرسوم ارتفاع: رئيسية قضايا 2 لديك ذلك، تفعل هذه. واحد تبادل في اإلطالق
 .أزواج

 
معاملة لكل ٪4 و ٪0.5 بين التبادل قيمة تتراوح . 

 
 الخدمات من العديد عبر التنقل تتطلب ألنها" مرهقة" لألفراد البنكية الحسابات إلى التشفير أصول نقل يعتبر

أيام 6 إلى يصل ما وتستغرق عالية صرف رسوم وتحمل ، المختلفة . 

 
 تهمهم التي المشفرة األصول أن حقيقة بخالف - آخر على واحد تبادل الستخدام حافز أي األفراد لدى يوجد ال

األفراد بأعمال لالحتفاظ البورصة تقدمه والء نظام يوجد ال. التبادل ذلك في موجودة . 

 
في فاي كما آخر شخص مصرفي لحساب معماة عملة محافظ من لنقل لألفراد سهلة وسيلة تسمح تبادل ال . 

 
 

 
منصة مستخدمي للمعامالت الثالثة االتجاهات لجميع السماح خالل من  XCOYNZ بكثير أفضل سيولة على الحصول 

 الناس من العديد دخول أمام كبيرا حاجزا ، اليوم المتاحة الخدمات من المفقودة أعاله المذكورة العوامل تمثل. األصول من
يهدف. التشفير عالم إلى االنتقال في يرغبون الذين  XCOYNZ ومبتكرة جريئة منصة خالل من الفجوة هذه سد إلى . 
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ملةتشفيرع محافظ  
 

فردية محفظة لكل واحد تشفير بأصل تسمح ما وعادة ، محافظ توجد ، التشفير عملة عالم في . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قيود - التجاري العالم  
 

 إلى جنبا ، واالئتمان الخصم وبطاقات الشيكات مثل بديلة دفع لطرق استيعابهم في نسبيا بطيئين الشركات أصحاب كان

 ، بها المعمول الدفع طرق اآلن هي هذه. للتحول عقودا األمر واستغرق ، النقدية والقطع التقليدية المالحظات مع جنب

متى؟ إلى ولكن  

 
 من الشركات تواجهها التي للغاية العالية الرسوم فإن ، اإلنترنت على كبير حد إلى يعتمد الذي التجاري اليوم عالم في

 الشركة فإن ، ذلك يمكن ال وحيث ، مباشرة المستهلك إلى عادة تمريرها يتم والبوابات المركزية الدفع خدمات مزودي

 الدفع طرق وستحل ، قريبا انقرضت قد المادية المدفوعات ستصبح ، ذلك على عالوة. خدماتها تقديم من نفسها تزيل

 المجال هذا في السوق فجوة. السائدة هي المجهرية العمالت كون مع ، طبيعي بشكل التقليدية الطرق محل الجديدة

الدفع بوابة مع الفجوة هذه سد إلى نهدف ونحن - للغاية واضحة تمكينية أداة تصبح أن في المحتملة والمكاسب  XCOYNZ 

 

The following problems are associated with the above scenario: 

 
Making a payment that requires combining some of your crypto assets, can be 

tedious as you may be required to use several wallets incurring several charges 

before your payment can be completed. 

 
Currently, there is no way for those with a diverse crypto portfolio to work out the 

best use of combined assets in making a payment for a product or service. It is 

almost a non-option, except for those with the time, patience and tools to go 
through this process manually. 

bhandaris
Stamp
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XCOYNZ الصرف 
 

 تحت ذلك كل ، في والتشفير التشفير إلى التشفير ، لتشفيرا إلى التشفير تبادل مشكلة حلنا يعالج سوف

تبادل وهو ، واحد سقف  XCOYNZ. تبادل وسيتناول  XCOYNZ خالل من المرتفعة الرسوم أيًضا 

 األصول نقل تسريع أيضا سيتم فإنه. معامالتهم نظير دفعها في يرغبون التي الرسوم بتحديد للفرد السماح

 التكنولوجيا باستخدام وذلك القائمة، الطرق من أسرع بشكل مصرفي ابحس في الفرد فاي إلى تشفير

باسم المعروفة خصيصا مبنية لدينا  X- سلسلة على يقوم سويفت  XCOYNZ الهدف مع خاصة، كتلة 

لحظية شبه كونها في المتمثل النهائي . 

 
تبادل يتيح  XCOYNZ الخاصة التشفير أصول استبدال عند بهم الخاصة الرسوم تحديد إمكانية لألفراد 

 أساس على إضافية مكافآت منح مع ، األول التسجيل وقت من متكرر سنوي بدل إلى هذا وسيستند. بهم

 بها تتم التي الطريقة وسيعطل ، التشفير عالم في رائدًا حافًزا هذا ويعد. الدوري التبادل نشاط حجم

مستخدمو سيتمكن. تقبلالمس في المشفرة العملة تبادالت أجل من األعمال  XCOYNZ أيًضا الصرف 

حتى أو فردية محفظة من التحويل من  XCOYNZ SAW - كـ آخر لفرد تابع مصرفي حساب إلى  ". 
 

 

XCOYNZ المحفظة خوارزمية الذكية  (SAW) 
 

 يمكنك بحيث واحدة محفظة في بك الخاصة التشفير أصول جميع بدمج XCOYNZ SAW ستقوم

. أخرى مرة فيه والتحكم تعيينه يتم واحد رسم سوى تتحمل وال ، أسرع بشكل دفعاتك لمعالجة استخدامها

 أو دفعتك معالجة في الستخدامه األصول من مزيج أفضل لتحديد ذكية خوارزميات أيًضا سيستخدم كما

اقترحها التي التشفير أصول اختيار يمكنك. األرباح زيادة أو التكاليف تقليل  SAW اختيارك راختيا أو 

إلى بالشفرة أيًضا سيتنبأ كما. استخدامها في ترغب التي التشفير ألصول  HODL البيع أو . 
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XCOYNZ الدفع بوابة  
 

الدفع بوابة تعتبر  XCOYNZ البائع لتجميع التشفير أصول يستخدم الذي األساسي الموصل هي 

 فتح من التجزئة بائعي تمّكن ، االشتراكات خالل من. اإلنترنت هو الذي الهائل السوق في والمشتري

 ال الذي الفارق هذا إن. المجفرة العمالت خالل من والخدمات السلع مقابل الدفعات قبول حتى أعمالهم

ًً يسير أوسع جمهور أمام وخدماتهم سلعهم فضح في التجزئة لمتاجر بالنسبة يقاس  مع جنب إلى جنبا

 بعالم مباشرة االرتباط على قادراًً السابق في يكن لم ثروته من جزء من اآلن يستفيد الذي ، المستهلك

بالتجزئة البيع . 

 
الدفع بوابة وبواسطة  XCOYNZ ، بالتجزئة البيع ومحالت والمالط الطوب شركات من لكل يمكن 

 في الدفعات وتلقي - والخدمات السلع مقابل دفع كوسيلة المشفرة المعامالت قبول اإللكترونية للتجارة

التقليدية الدفع طرق من أفضل أو تنافسية بأسعار المناسب الوقت . 
 

 

XCOYNZ الذكية البطاقات  
 

الذكية البطاقات ستتيح  XCOYNZ باستخدام تجزئة بائع من والخدمات المنتجات لشراء طريقة لألفراد 

 وكذلك الذكية البطاقات من االنسحاب على القدرة الفرد لدى سيكون كما. بهم الخاصة الذكية البطاقات

به الخاصة التشفير صناديق إلى الفوري الوصول إمكانية . 
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XCOYNZ الصرف 
 

تبادل يسمح ، المبتذلة للعملة تبادل ألي العادية الميزات إلى باإلضافة  XCOYNZ بهم الخاصة الرسوم بتحديد ألفرادل .

بهم الخاصة المعامالت مبالغ أساس على ، الوالء مكافآت كسب أيضا للفرد يمكن . 

 

تبادل سيسمح  XCOYNZ يلي بما : 

 

لتشفير فيات  

سوق من الشراء على القدرة األفراد لدى سيكون  XCOYNZ والتحويالت المدققة الخصم لحسابات متاًحا هذا سيكون. الورقية عملتهم باستخدام 
أي) الدولية المصرفية  SEPA). 

 

تشفير إلى تشفير  

بورصة من البورصة في المدرجة التجارة لألفراد يمكن  XCOYNZ ، في الفردية محافظهم في الموجودة بهم الخاصة التشفير أصول باستخدام 
 .XCOYNZ بورصة

 

فيات لشركة تشفير  

التبادل يتيح  XCOYNZ السحب عمليات من ليةالتا األنواع : 

البنكي حسابه إلى الفردية محافظه من الشيفرة سحب للفرد يمكن . 

خوارزميات باستخدام  SAW ، من التشفير سحب للفرد يمكن  SAW يرغبون التي والنسبة ، التشفير اختيار خيار مع ، المصرفي حسابه إلى 
سحبها في . 

 
الدفع وتيرة جدولة جانب إلى ، الفردية محافظه من ثالث طرف حساب أي إلى االنسحاب للفرد يمكن . 

 
من ثالث طرف حساب أي إلى االنسحاب للفرد يمكن  SAW ، الشهري اإليجار ، المثال سبيل على) الدفع وتيرة جدولة مع جنب إلى جنبا 

العقار لمالك ). 

 
من االستفادة خيار الفرد لدى يكون ، المصرفية بالودائع تتعلق معاملة أي  X-Swift أسرع بشكل الدفعات لتسديد . 

 

المستقبل أوامر  

بورصة في المستقبلية الطلبيات وضع يمكن  XCOYNZ ، المستقبلي األمر مدة إلى باإلضافة ، السعر حدود تحديد يمكن حيث . 
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إضافية عمالت  

بورصة في تنفيذها سيتم التي الرئيسية العملة ستكون  XCOYNZ اإلسترليني الجنيه هي  (GBP). األمريكي الدوالر يتبع سوف  (USD) واليورو (EUR) 

الالحقة التطور مراحل في . 

 
لبورصة العمالت في فاي المزيد إضافة سيتم  XCOYNZ. المصرفي الحساب إلى التشفير وسحب التشفير تشفير من لكل متاًحا هذا سيكون 

 .لألفراد

 
 



XCOYNZ Smart Algorithm 

 

 

Wallet (SAW) 
 

 

مجانا األفراد تزويد سيتم  XCOYNZ SAW. عنوان في الفردي التشفير أصول عناوين جميع تدمج فريدة محفظة هذه  

XCOYNZ التبادل في والمدعوم المدرج فقط التشفير تحديد يمكن. واحد  XCOYNZ في ينهتضم ليتم  SAW. 
 
 
 
 

لحاملي متاحة التالية الخيارات ستكون  SAW: 

 
نيد التشفير فاي دي العضو  

 
 ذلك بعد هذا استخدام سيتم. التشفير لعدد األقصى والحد ، به الخاص االفتراضي التشفير تعيين فرد لكل يمكن

للدفعات تستخدم معاملة أي ضد . 

 
 

 
الذكي التحديد  

 
التالية بالخيارات الفرد ستزود التي اآللي التعلم خوارزميات من مجموعة SAW سيتضمن : 

 
مخفضة شبكة رسوم  

في الموجودة التشفير أصول على وبناءًً  SAW ، األكثر المجموعة حول اقتراحات الذكية الخوارزمية ستقدم 

للشبكة رسوم أدنى تحقيق لضمان الستخدامها التشفير من التكلفة حيث من فعالية . 

 
للكريبتو الموالية الجدول اماستخد معظم  

في الموجودة التشفير أصول إلى استنادًا  SAW ، المشفرة التشفير أصول معظم بحساب الذكية الخوارزمية ستقوم 

ضدها خسارة بها التي بك الخاصة التشفير أصول إنفاق عدم لضمان لتستخدمها الطاولة على الموضوعة . 

 
 HODL توقعات

 الخوارزمية ستقدم ، األداء إلى تشير التي بالخوارزميات مقترنة والتاريخية الحالية التشفير اتجاهات إلى واستنادًا
 اعتبارها يجب التي وتلك المدة ومنتصف األجل طويلة لمدة به االحتفاظ يجب التشفير أي حول اقتراحات الذكية

الفور على للبيع . 
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XCOYNZ Payment Gateway 

 

 

 
الدفع بوابة ستكون  XCOYNZ رابط سيكون. اإلنترنت عبر التجزئة تجار لجميع متاحة  XCOYNZ API في موجودًا 

مثل) التجزئة بتجار الخاص الويب موقع  PayPal) الدفع ببوابة ربطه سيتم ، للمستهلك اختياره وبمجرد  XCOYNZ. 

إلى الدخول تسجيل تفاصيل هذا سيطلب  SAW تعيينها تم التي الفردية المخصصة االفتراضات ويستخدم باألفراد الخاص 

 في الحال هو كما التجزئة بائع إلى الدفعة إرسال ثم( الموقع على إجراؤها يتم التي االفتراضية بالتغييرات السماح ولكن)

المحفظة عنوان أو الحساب. التجزئة تجار إلى المحدد التشفير . 

 
 الدفع خيارات توفرها التي الجاذبية زيادة من االستفادة من األحجام جميع من المواد وخبراء المبتدئة الشركات تتمكن لكي

اختارت ، النقدي بالمثل  XCOYNZ مثل الصناعة في القياسية اإللكترونية التجارة لمنصات إضافية مكونات إنشاء  

Shopify و WooCommerce. أبعد إلى الدخول أمام العائق تقليل إلى هذا سيؤدي ، ومجانًا لالستخدام متاًحا كونه 
العالم مستوى على الشركات في التشفير لمدفوعات واسع نطاق على والتبني النمو دعم في ويساعد ذلك من . 

 
الدفع بةبوا على منتظمة دفعة جدولة األفراد أو التجزئة لمتاجر يمكن  XCOYNZ. االفتراضي التشفير تعيين للفرد يمكن 

من المنتظمة للدفعات الستخدامه  SAW. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عملة في الفرد يدفع

 التشفير

 
 في المال تتلقى التجزئة متاجر

في فاي  

 

 

التجزئة متاجر  
 

 

 في استرداد على يحصل فرد

التشفير عملة  
الدفع بوابة  SAW من رد  

التجزئة متاجر  

 
 
 
 

 
XCOYNZ 

Platform 
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XCOYNZ Smart Cards 

 

 

 
 
 

 

ذكية بطاقة  
 

 باإلضافة ، والخدمات المنتجات ثمن لدفع استخدامها يمكن حيث ، الخصم بطاقة نفس هي الذكية البطاقة خصائص

من المكافئة المعدلة العملة قيمة خصم سيتم. النقود سحب إلى  SAW الفعلي الوقت في الفردي . 
 
 
 

مقدًما المدفوعة الذكية البطاقة  
 

 يعادلها ما خصم سيتم. في فاي من مسبقة مبلغ لها سيكون التي الذكية المسبق الدفع بطاقة شراء أن للفرد يمكن

الفرد حساب من  SAW لبطاقة عادي كديكور البطاقة هذه استخدام يمكن. الذكية المسبق الدفع بطاقة تحميل عند 

المعينين األشخاص إلى تقديمها أيًضا يمكن ذلك ومع ، المباشر الخصم/  ماستركارد . 
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لواء جنرال  

األساسي النظام استخدام في يرغبون الذين األفراد يحتاج  XCOYNZ الوصول لهم وسيتاح ، فقط واحدة مرة التسجيل إلى 

 مصادقة جانب إلى الشخصية والتفاصيل القياسية الهوية توفير الحساب تسجيل سيشمل. األساسي النظام مكونات جميع إلى

2) عامل FA). درجة هناك تكون سوف. في" على تنطوي التي للمعامالت المصرفية المدفوعات من التحقق مطلوب 

المنصة مزايا من مختلفة مراحل لفتح التحقق من متدنية . 

بورصة دعم يتم  XCOYNZ الدفع وبوابة  XCOYNZ بواسطة SAW. إن SAW مصممة ذكية مدمجة محفظة عن عبارة 
 تشفير معظم واختيار الشبكة رسوم بخفض ، المثال سبيل على ، يتعلق فيما مستنيرة قرارات اتخاذ على األفراد لمساعدة

وتنبؤات الموحد الجدول  HODL ، ذكية خوارزميات باستخدام ذلك وكل  XCOYNZ والذكاء لياآل التعلم ذلك في بما 

يسمح. الفني  SAW أعاله المذكورة الميزات تمكين أجل من واحد في المتعددة الفريدة التشفير حافظات بدمج للفرد . 
 
 
 

 

 
المعامالت أوصاف  

 

القياسية المعاملة  

الممزوجة السوق سعر صرف رسوم  

بك الخاصة الرسوم تعيين إلى الوصول يمكن ال  (SYOF) أو SAW 

 

XCOYNZ الصفقة 

عقد متطلبات من األدنى الحد  XCNZ Token *                     

على القدرة  SYOF باستخدام XCNZ 

الصرف رسوم انتهت  SYOF 

 
a. المميز الرمز باستخدام السوق سعر صرف رسوم من أقل  XCNZ إلى الوصول 

 SAW ميزات

 
a. الخوارزمية) الشبكة رسوم تقليل على يساعد ) 

b. التشفير بأصول التنبؤ على يساعد  HODL (الخوارزمية) 

C. الخوارزمية) الموحد الجدول بتشفير التنبؤ على اعد ) 

نقل عمليات تأمين إلغاء يتم  X-Swift رمز باستخدام  XCNZ المميز 

 

 
القابضة المتطلبات معايير من األدنى الحد *  

ميزات إلى الوصول من فرد يتمكن لكي  SAW و SYOF ، رموز لعدد األدنى الحد يكون أن يجب  XCNZ للقيمة المكافئة 

لمبلغ السوقية  MIN$ حساب في  XCOYNZ بهم الخاص . 
مراجعة تتم  MIN$ تتغير أن ويمكن دوري بشكل . 

لـ المميزة الرموز عدد يتغير  XCNZ من لكل اليومي السعر مع  USD و XCNZ. 
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 تبادل
 

مميز رمز التالية السيناريوهات تستخدم  XCNZ معاملة تحت سابقًا موضح هو كما مختلفة بطرق  XCOYNZ. 

لتشفير فيات  

منصة في فردية سجالت  XCOYNZ 2 مع FA أو خصم بطاقة إما باختيار المعاملة في الفرد يتقدم ، ذلك بعد. التشفير زوج إلى  زوج ويختار  
SEPA. بشركة الخاصة األصول محفظة في التشفير إيداع يتم ثم  XCOYNZ بك الخاصة التبادل رسوم تحديد على القدرة مع باألفراد الخاصة 

في لالندماج الجاهزة  XCOYNZ SAW. 

 

تشفير إلى تشفير  

منصة في فردية سجالت  XCOYNZ 2 مع FA به الخاصة األصول محفظة اختيار للفرد يمكن. التشفير لزوج الضروري التشفير ويختار  
XCOYNZ باستخدام شراؤها سيتم التي المشفرة األصول أو التداول إلتمام  XCOYNZ SAW ، مزايا من واالستفادة  SAW ، إلى باإلضافة 

بك الخاصة الصرف رسوم تحديد على القدرة . 

 

فيات لشركة تشفير  

لمنصة في فرديةال السجالت  XCOYNZ 2 مع FA أصول محفظة إما اختيار للفرد يمكن. الزوج في الفرنسيسكان الضروري التشفير وتحديد 
أو بهم الخاصة XCOYNZ التشفير  XCOYNZ SAW بهم الخاصة . 

 
التشفير أصول محفظة اختيار تم إذا  XCOYNZ محفظة إلى نقلها فاختر ، بها الخاصة  XCOYNZ ذلك بعد تحويلها يمكن لتيوا ، الصلة ذات 

/ الخصم إلى  SEPA ، بك الخاصة الصرف رسوم تحديد على القدرة ومع أسرع بشكل . 

اختيار تم إذا  SAW ، إلى ذلك بعد تحويلها يمكن والتي ، حد أقصى إلى أرباحه زيادة من الفرد تمكن المختلفة الخوارزميات من المنافع فإن 
/ الخصم  SEPA ، االختيارية السريعة المصرفية اإليداعات قفل إلغاء يمكن. بك الخاصة الصرف رسوم تحديد على قدرةال ومع أسرع بشكل 

تحديد عند  X-Swift. 
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الدفع بوابة  
 

منصة في التسجيل المشاركين التجزئة لبائعي يمكن  XCOYNZ الويب على موقعهم على للدفع كخيار الدفع بوابة لتمكين .

اإلنترنت عبر العالمية التجزئة مساحة إلى التشفير أصول إحضار واألفراد التجزئة تجار من لكل ذلك ويتيح . 

 

التجزئة متاجر  

دفع بوابة في االشتراك في يرغب تجزئة بائع تسجيل سيتم  XCOYNZ األساسي النظام في مرة ألول  XCOYNZ 

من التحقق بعد الحساب على الموافقة تمت. للحساب  KYC / AML إخبارها ثم التجزئة لمتاجر التجارية لألعمال 
سداد بوابة تضمين سيؤدي ، ذلك اكتمال بمجرد. بها الخاصة الدفع وتفضيالت العمل بتفاصيل  XCOYNZ موقع على 

التشفير عملة باستخدام الدفع في يرغبون نالذي أولئك إلى عمالئهم قاعدة زيادة إلى بهم الخاص الويب . 

 
دفع بوابة فإن ، التجزئة لبائعي الحالية الدفع خيارات إلى باإلضافة  XCOYNZ يلي بما الموزع تزود : 

 تلقيًالمدفوعاتًفيًاختيارًفايًفيًالعمالتًفيًحسابكًالمصرفيًأعمالهم   

األعمالتلقيًالمدفوعاتًفيًاختيارًالتشفيرًفيًمحفظةً     XCOYNZ الخاصةًبهم 

 SAW الخاصًبهًواالستفادةًمنًمزايا XCOYNZ SAW استالمًالدفعاتًفيًاختيارًتشفيرًإلىًعمل   

المميزة الرموز باستخدام تكاليفه التجزئة بائع يوازن  XCNZ المستمرة االشتراك وتكاليف المعامالت رسوم من لكل . 
 

 فرد

حساب خالل من اآلن ذلك يفعل أن التشفير في مشارك تجزئة بائع دفع في يرغب الذي للمستهلك يمكن  XCOYNZ. 
عمليات يتبع التسجيل  KYC / AML القسم هذا في سابقًا موضح هو كما نفسه وهو العادية . 

 
باستخدام الدفع خيار اآلن الفرد لدى أصبح ، المشاركة بالتجزئة البيع بجهة الخاص الويب موقع على الخروج نقطة عند  

XCOYNZ. حساب إلى الدخول تسجيل إلى الفرد توجيه إعادة تتم ، هذا تحديد عند  XCOYNZ يتوفر حيث به الخاص 

الدفع خيار . 

 الخاصةًبهمً،ًبدونًرسومًصرف XCOYNZ عملًالدفعاتًمعًاختيارًتشفيرًمنًمحفظة   

لالستفادةًمنًمزاياالخاصًبهاً XCOYNZ SAW سدادًالدفعاتًباستخدامًخيارًتشفيرًمن     SAW ، بدونًرسومًتبادل 

إلى توجيهه إعادة عند  XCOYNZ ، األساسي النظام في الفرد بدفع يرتبط فريدًا معاملة معّرف التجزئة بائع ينشئ  

XCOYNZ. بحساب الخاص المعامالت سجل من كل في مرئيًا المعّرف هذا سيكون  XCOYNZ األفراد من لكل التابع 

التجزئة وتجار . 



Tokenomics 

XCOYNZ الرموز الممیزة

الرمز الممیز الغرض واالستئناف

 الیومیة ، مما یؤدي بدوره إلى دفع األعمال إلى XCOYNZ في تعزیز المیزات التي ترفع من أداء وظائف XCNZ یتمثل الغرض من رمز
 بتطویر وتقدیم نظام بیئي یجذب XCOYNZ األمام ، وبالتالي زیادة قیمة الرمز الممیز من خالل ضمان أن یكون لھ استخدام أساسي. تقوم
 سھلة الفھم وسھلة االستخدام. XCOYNZ الجماھیر المنتظرة للدخول إلى عالم التشفیر. سنشجع ذلك من خالل الحفاظ على مكونات منصة
 الجاھزة لالستخدام في خصومات رسوم الصرف وآلیة سحب أسرع ومبسطة. على مدى XCNZ سیحقق األفراد فوائد الحصول على رموز
 مما یضمن المستوى األمثل لتوسعة ، XCOYNZ األشھر الثمانیة عشر المقبلة ، سیكون ھناك دافع مستقبلي إلثبات حصة السوق التي تلتقطھا
 برنامًجا لحرق نسبة XCOYNZ أعمال حمایة إعادة التدویر الرمزیة ، ویعزز في نھایة المطاف جاذبیة جماعیة للرمز. ولھذه الغایة ، ستنفذ
 محددة من الرموز المجمعة ، شطب حصة ثابتة من أرباح أعمالنا بحدود وتكرار یتم تحدیدھا بمجرد إطالق جمیع مكونات المنصة واألعمال
.إذا كانت تعمل بكامل طاقتھا

المميز الرمز استخدام  

المميز الرمز استخدام سيتم  XCNZ تبادل في  XCOYNZ التالية المنافع من لالستفادة الفرد سيستخدمه الذي : 

رموز يستخدمون الذين لألفراد فقط توفيرها يتم - المعاملة رسوم بتعيين قم  XCNZ يتم وإال ، التبادل أثناء بهم الخاصة 

قياسية رسوم تطبيق . 

السحب توفير يتم  X-Swift - رموز يستخدمون الذين لألفراد فقط  XCNZ إلى التشفير من السحب أثناء بهم الخاصة 

القياسي السحب تطبيق يتم وإال ، الوضع . 

رموز يستخدمون الذين التجزئة لبائعي فقط توفيرها يتم - التجزئة لمدفوعات مخفضة رسوم  XCNZ أثناء بهم الخاصة 

قياسية رسوم تطبيق يتم وإال ، العميل قبل من الدفع عملية . 

Token Properties 

Token Name: XCOYNZ Token 

Token  Symbol:   XCNZ 

Total Tokens: 1,250,000,000 

Decimal Places: 18 

Smart Contract Address: (TBC) 

Token Type: Utility Token using a Smart 
Contract with embedded ERC-20 on the 
Ethereum platform. 
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الرموز توزيع  
 
 

 

 الفريق 15%

 المستشارين 8%

12% 
 

المؤسسة احتياطي  

 

المجتمع&  فضله 5%  

 بيعالحشد 60%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البيع على عامة نظرة  

. رمز مليون 750: للبيع المميزة الرموز عدد إجمالي

دوالر 0.05 :السعر األساسي الرمز  

قبل ما فترة  ICO الرئيسي للبيع المميز الرمز. أسابيع 2 من البذور 

 ؛ دوالر ألف 500: البذور بيع. أسابيع 6 مدى على مراحل 3 -

دوالر مليون 26.5: كاب الثابت دوالر ماليين 6: لينة غطاء  

قبل البذور استثمار  ICO 

 المباعة البضاعة قبل ما الستثمار محجوزة عملة مليون 18

 500 ثمارلالست األدنى الحد ورفع ، ٪80 بنسبة رمزية بعالوة

7 دوالر مليون  ETH 

قبل البذور استثمار في فقط معتمدون معتمدون مستثمرون  ICO. 
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Token Sale Phases 

 

للبيع المميز الرمز  

50 بنسبة رمزية بمكافأة بيعها ليتم ، رمز مليون 580: 1 المرحلة ٪ 

25 بنسبة رمزية بعالوة تباع ، مكعب متر 76: الثانية المرحلة ٪ 

76: 3 المرحلة M 5 من رمزية مكافأة مع بيعها ليتم ، رمزية  ٪ 

عملية خالل من للذهاب المستثمرين جميع   KYC / AML 0.3 لالستثمار األدنى الحد. الرموز شراء قبل  ETH. 200 لالستثمار األقصى الحد  ETH 

مستثمر لكل . 
 
 
 
 
 
 

 

 عالوة الرموز تاريخ مرحلة

Pre-ICO ( البذور استثمار التقدم في االن (  18,000,000 80% 

1 مرحلة بيعالحشد  5th Feb to 25th Feb 2019 580,000,000 50% 

2 مرحلة بيعالحشد  26th Feb to 11th Mar 2019 76,000,000 25% 

3 مرحلة بيعالحشد  12th Mar to 18th Mar 2019 76,000,000 5% 

  
 :مجموع

750,000,000 

 

 
 
 

 

البيع بعد ما توزيع  

 ، األول والمستوى البذور مستثمري بين الرمزي البيع بعد مباعة غير رموز أي على( للتغيير قابلة) ٪10 توزيع سيتم
نهاية بعد الرموز من تبقى ما حرق سيتم. األصلية استثماراتهم مع يتماشى بما  ICO. على التوكينز توزيع في البدء سيتم 

 نهاية من الرابع األسبوع في التجارية العالمة بيع لسلسلة الثالثة المرحلة اكتمال توقع من أسبوع مرور بعد المستثمرين
 .الحشد
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األموال توزيع  
 

 قانوني 5%

 المسؤول 3%

 والعمليات
 

 تسويق 12%

 

 االحتياطي 5%

 تطوير 75%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

التجارية العمليات  
 
 
 

التزييف فترة  
 

 

التصفية فترة رمز فريق  

أدناه االستحقاق فترات بعد" الفريق رموز" رسملة يمكن : 

 الرموز إجمالي من ٪ 20: 1 السنة بعد

 إجمالي من ٪ 45: 2 السنة بعد المميزة

 من ٪ 35: 3 السنة بعد المميزة الرموز

المميزة الرموز مجموع  

الترجمه فترة المستشارون  

أدناه االستحقاق فترات بعد" المميزون المستشارون" رسملة يمكن : 

40 - أشهر 6  ٪ 

60 - أشهر 12  ٪ 

Crowdsale 

Proceeds 
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XCOYNZ الطريق خريطة بيع المميز الرمز  
 
 
 
 

المشروع فكرة  XCOYNZ 
 

 

المتجر عن البحث  

ICO بيضاء ورقة واألبحاث  

كاملة تطوير عمل ورقة   

الموقع تطوير اكتمال  ICO 

 
Pre-ICO ( البذور استثمار ) 

المميز األساسي السعر على ٪80 خصم . 

 

1 المرحلة بيع الحشد  
المميز األساسي السعر على ٪50 خصم. أسابيع 3 لمدة يعمل . 

 

2 المرحلة بيع الحشد  
المميز األساسي السعر على ٪25 خصم. أسابيع 2 لمدة يعمل . 

 

3 المرحلة بيع الحشد  
 األساسي السعر على ٪5 خصم. أسابيع 1 لمدة يعمل

 .المميز

الرموز توزيع  
 المحفظة في رموزهم استالم في المستثمرون سيبدأ ، التاريخ هذا من

بهم الخاصة المعينة . 

XCNZ التبادالت في المميزة الرموز  
لـ المميزة الرموز إدراج سيتم ، التاريخ هذا من  XCNZ بورصة في 

لإلدراج التبادل من مزيد عن البحث سيتم كما. األقل على واحدة . 

 

2017 

December 

2017 

 

2018 

 

2018 

 

2019 

 

5th Feb to 25th 

Feb 2019 

26th Feb to 11th 

 

12th Mar to 18th 

 

April 

2019 

October 

2019 
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XCOYNZ الطريق خارطة منصة  

XCOYNZ الطريق خارطة تبادل  
 

 
 المرحلة تطوير

 االتجاهات متعدد األولى

 رسوم. االتجاهات تبادل

 الطلبات. النهائي المستخدم

 .المستقبلية

 المرحلة تطوير

 األولى

XCOYNZ 

 التنمية تبادل اكتمل
 الرئيسية

 الثانية المرحلة تطوير

إضافية عمالت . 

 المرحلة تطوير

 الثانية

XCOYNZ كاملة صرف  

 

 

XCOYNZ الطريق خارطة المحفظة خوارزمية الذكية  
 

 
 المرحلة تطوير

 الشبكة رسوم األولى

 استخدام معظم. األوفست

لألصول الجدول . 

 المرحلة تطوير

 األولى

 المرحلة رتطوي

تتوقعا الثانية  

HODL. 

 المرحلة تطوير

 الثانية

XCOYNZ خوارزمية الذكية 

كاملة المحفظة  

 

 

XCOYNZ الدفع طريق خارطة بوابة  
 

 
 المرحلة تطوير

 األولى

 المرحلة تطوير

 األولى

XCOYNZ كاملة الدفع بوابة  

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 2020 

Jan 2020 

to Apr 2020 

May 

 

July 

 

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 

 

 

July 

  

 

 

July 

 

September 

2020 
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في أنه بنا الخاص الملخص في أوضحنا لقد  XCOYNZ أولئك أن ، الناشئة التقنيات جميع مع الحال هو كما ، نتفهم 

 واضًحا" هنا البقاء" سلوك كان لقد. المبكر بالتبني األمر يتعلق عندما السلوك من معينًا نمًطا يتبعون هنا يعيشون الذين

الماضية الخمس إلى األربع السنوات خالل السرية التقاربات تبني في واضح بشكل . 

 
 التبني نراها التي وراء واحدة ، معينة نقطة يمر خضم في هو التشفير االقتصاد أن راسخا اعتقادا نعتقد ، XCOYNZ في

 داخل دوالر تريليون 10 أعلى إلى( دوالر مليار 300 حوالي حاليا) السوقية بالقيمة التنبؤ الخبراء من العديد مع الشامل

 ، أوالًً. في رئيسيين دورين في به القيام نعتزم الذي الحرج الجماهيري التغيير هو هذا سيكون. القادمة العشر السنوات
ًً ، التشفير عالم إلى وأموالهم الناس من المزيد نقل على يساعد رائد كمحفز  ، سريع بنمو يتمتع تكنولوجيا كعمل وثانيا

العضوي النمو يتمتع سوف الذي المناسب الوقت في مكان اليمين على كونه . 

 
لشركة المالي للمستقبل*  توقعنا يعتمد  XCOYNZ الخاضعة التطوير مراحل من أكبر بشكل أعاله المذكورة الحقائق على 

لمنصة الرئيسية المكونات إطالق إلى تهدف والتي لها والمخطط للرقابة  XCOYNZ السوق إلى . 

 
أدناه**  الرئيسية لمكوناتنا اإليرادات توليد دمج يتم . 

 

 

              1 Year                         2Year                           3Year                            4Year                        5Year 
 
 

 الحياة إلى الوصول أن حيث ، اليوم العالم في شخص ملياري حوالي بآخر أو بشكل يواجه المالي االستبعاد أن حقيقة إن
 أن له يؤسف ومما. اليومية المالية األنشطة في المشاركة على قادرين غير يجعلهم ، المصرفية وخاصة ، ليوميةا

 أن قبل فقط وقت مسألة وأنها ، الحالي الوقت في االستبعاد هذا مع يتعاملون الكتل سلسلة عالم في والرؤى المبتكرون
 نفسه اإلنترنت تقدم مع المشفرة للعمالت المتزايد التوافر خالل من أيًضا مشاركين األشخاص هؤالء من كبير عدد يصبح

التكنولوجيا من أحدث طبقات . 

 
تشفير السوقي المال رأس نمو سنوي أساس على ٪ 5 يستخدم *  

الشراكة إيرادات أي أو اإلعالنات إيرادات تشمل ال **  

$32 m $14 m $5.7 m $1.8 m $0.8 m 

Financial Outlook 



The Future 

 

 

 

 الواقع في هو ما إلى المجتمع اتجاهات تغير الحال وبطبيعة ، واالستثمار ، واإلدخار ، للدفع" الخيارات" من المزيد توافر

 بالكامل إليها الوصول يمكن التي التكلفة حيث من والفعالة البسيطة الخدمات أن يعني ،!( بامتالكه له يُسمح ومن) المال

 مساحة إلى العالم في الحالية السوق مساحة من الحتمي التحول يشير. صلة روأكث أكثر أصبحت العالم أنحاء جميع في

حدوثه ينتظر هائل تحول إلى بوضوح التشفير . 

 
 مؤكد أمر هو ، للسوق تعرضنا وبالتالي ، المشاركين عدد في الوشيك التأرجح بأن كامل قبول لدينا ، XCOYNZ في

 إمكانية هو هنا الحقيقي القيمة عامل فإن ، السوق في التبادالت عدد زيادة استمرار مع ، ذلك ومع. شك محل وليس

منصة من الكثير أن من الرغم على. التبادالت عدد فقط وليس ، للجماهير الحقيقية الوصول  XCOYNZ وكأنها تبدو قد 

 المشاركة على يشجع" فعله يمكن" وبموقف بثقة طرحناها والتي لها مثيل ال ابتكارية سمات تحمل أنها إال ، آخر تبادالًً
 إن. بذلك القيام عدم األسهل من ألنه ببساطة. معالجتها عدم األخرى التبادالت اختارت ابتكارات - السوق في الجماعية

القطاع هذا في والريادة التميز ميزة يمنحنا اليوم مناخ في السوق مع والتواصل البلوك سلسلة تكنولوجيا في ثقتنا . 
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2nd Phase of Development 

Seamless Integration Advertising 

Everyday use Bolster online presence 

Simplicity Develop global conversations 

Establish strategic partners 
Brand loyalty 

Revenue 

 
1st Phase of 

Development 

Shaping of the Platform 

Bounty programs 

Community forums 

 
User-driven design 

Integration with requested 

technologies 

26 

3rd Phase of 

Development 

Partners 

Encourage adoption of 

cryptocurrencies 

Payment Gateway retailers 

 
Revenue 

 

Private Blockchain 
Partnership 

Near instantaneous payment 

platform 

 
Revenue 

 

Trading Enhancements 

Enhancement of trading 

platform 

Increased usership 

Referral and trade incentives 

 
Revenue 

 
Our Ethos 

Influence & Innovate 

Impact crypto space 

positively to stimulate 

adoption 

Educate and excite would-be 

investors 

Enhance blockchain 
technologies for individuals 

& retailers 

 

Charity 

Innovate charitable practices 

through our systems 

Work with charities close 

to us 



FAQ’s 

 

 

 
 
 

 

لواء جنرال  

هو ما  Blockchain و Ethereum؟ 

Blockchain أو السجالت بدفتر االحتفاظ يمكنه موزع نظام هو 
بها التالعب من المعلومات حماية لضمان التشفير ويستخدم. المعامالت . 

Ethereum وعامة المصدر مفتوحة موزعة حوسبة منصة عن عبارة هي 
 من أعلى مستوى ولديها ذكية عقود على تحتوي قوائم سلسلة إلى تستند

 .األمان

 
الذكي؟ العقد هو ما  

 العقد تنفيذ من التحقق أو تسهيل إلى يهدف كمبيوتر بروتوكول هو الذكي العقد

رقميًا تنفيذه أو . 

 
خصائص هي ما  GAS شراء عند تعيينها يجب التي 

المميزة؟ الرموز  

لشبكة به الموصى الوضع فإن ، لدينا المميزة الرموز شراء عند  

Ethereum هو Gas = 50 GW ، و Gas Limit = 100000. 

 

 
التشفير؟ للعمالت تبادل استخدام إلى أحتاج لماذا  

 في ترغب تكن إذا. تبادل خالل في فاي باستخدام التشفير شراء يمكنك

 استخدام إلى بحاجة فأنت ، اآلخر التشفير مع بك الخاص التشفير" تبادل"
 إلى فستحتاج ، المصرفي حسابك في أموالك استعادة تريد كنت إذا. التبادل

 .تبادل

 
ل؟ البيع قبل ما هو ما  

 مثل ألشياء المعايير أعلى وتلبية رائعة بداية لضمان البيع قبل ما نظام يتوفر
لنجاح ، باختصار. القانونية األمور لجميع الكامل واالمتثال األولي التسويق  

ICO. 

 
 
 

 

 اعمال

مقرها انت اين  

XCOYNZ في ومقرها ، المتحدة المملكة في مسجلة شركة هي المحدودة 
 .لندن

 
هو ما  XCOYNZ ، حوله؟ يدور الذي المشروع هو وما  

XCOYNZ رئيسية مكونات 4 من تتكون منصة عن عبارة  ، 

1. XCOYNZ تبادل 

2. XCOYNZ المحفظة خوارزمية سمارت  

3. XCOYNZ الدفع بوابة  

4. XCOYNZ ذكية بطاقة  

 

 
تمتلك هل  XCOYNZ فكرة تحقيق على والقدرة المهارات 

 المنصة؟

 رؤيتنا لتطوير والقيادة العملية الخبرة إلى باإلضافة الفريق في التنوع لدينا

اإلطالق إلى الحمل من . 

 
نظامك؟ أمان مدى ما  

 خصيًصا مصممة وأنظمة متعددة أمان ميزات خالل من برنامجنا تأمين سيتم

 تفصيلها يتم لم ، أمنية ألسباب. والسيبرانية الداخلية الهجمات مخاطر لمنع
المرحلة هذه في . 
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 اعمال

هو لماذا  XCNZ معدنية؟ عملة وليس مميز رمز  

على تعتمد بذاتها قائمة مستقلة عملة هي المعدنية العملة  Blockchain 
 واستضافته مميز رمز تطوير يتم. للدفع كوسيلة فقط وتستخدم بها الخاص

أن بما. إضافية وظائف أيًضا ولديه الموجودة Blockchains على  XCNZ 
منصة على تطويرها وتم منصتنا على متعددة استخدامات لها  Ethereum 

مميز رمز بالتالي فهي ، . 

 
 غسل مكافحة" و" عميلك اعرف" متطلبات تطبيق سيتم هل

معروفة؟ غير ستكون أم ،" األموال  

األموال غسل ومكافحة العميل متطلبات أن تعرف  (KYC / AML) ستكون 
مستثمر لكل كامل بشكل للتطبيق قابلة . 

 
 
 
 

 
هدف هو ما  XCOYNZ الطويل؟ المدى على  

 عالم في الخبرة ذوي من ذلك أكان سواء. للجميع االختيار منصة تكون أن
 الفوائد وجني المجال هذا لدخول ، الجدد الوافدين أحد أو العالمية العمالت
التكاليف وفعالية الوقت مع وسهولة ، الثقة عم المتكررة المعامالت من . 

 
في االستثمار على المقتصرة الدول هي ما  XCOYNZ؟ 

 سيطرة أي لدينا ليس ، ذلك ومع. قيود أي نضع ولم العالمية السوق نخدم نحن
اإلقليمية والقيود األنظمة على . 

 
 
 
 

ICO 

معك؟ باستثماري الوثوق يمكنني كيف  

 التي( البيضاء الورقة انظر) طريق وخريطة عمل خطة XCOYNZ تمتلك
 المميز الرمز استدامة ضمان جانب إلى ، والمنصة األعمال استمرارية تضمن

األساسي والنظام . 

 
المميزة الرموز استخدام يمكنني ومتى كيف  XCNZ بعد ICO؟ 

 الرمز استخدام يمكن ، لدينا األساسي النظام في المكونات تطوير بمجرد

 التعويض وتكاليف ، المنصة على الخدمات من للعديد XCNZ المميز
 لخارطة وفقًا البورصة في لدينا المميزة الرموز ستتوفر. الزمني والتأخير

بنا الخاصة الطريق . 

 
 جميع لقبول واحدة مركزية محفظة ستستخدم هل

لمساهمات؟ا  

موقعنا على عنواننا على العثور يمكن ، نعم . 

 

 
لالستثمار؟ وكمية أدنى حد يوجد هل  

0.1 هو األدنى الحد فإن ، الرئيسية للحشود بالنسبة  ETH األقصى والحد 

500،2 هو  ETH. 

 
رموز اشتريت لقد  XCNZ باستخدام ETH ( ( الذكي العقد

هم؟ أين. محفظتي في رؤيتها يمكنني وال  

 في إيداعها وسيتم الجموع نهاية حتى الخاصة محفظتنا في بها االحتفاظ يتم

أسابيع أربعة غضون في محفظتك . 

 
 على) الكسور؟ في المميزة الرموز شراء يمكنني هل

150.25 ، المثال سبيل  XCNZ) 

كل تقسيم يمكن! فعال نعم  XCNZ Token عشريًا رقًما 18 إلى . 
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ICO 

إرسال يمكنني هل  XCNZ إلى أو آخر شخص عنوان إلى 

 تبادل؟

رموز تلقي محفظة عنوان لديه شخص ألي يمكن  XCNZ. 

 
 
 
 

 
المبلغ؟ استرداد من سأتمكن هل  

البورصات في توفرها بمجرد استبدالها من ستتمكن ، ال . 

 
 
 
 

 المنتج

تطوير يتم لماذا  XCOYNZ الكتلة؟ سلسلة تقنية باستخدام  

منصة تطوير يتم  XCOYNZ من االستفادة أجل من كتلة سلسلة باستخدام 

المميز الرمز استخدام عند وفتحها والمكافآت الخصومات  XCNZ منصة على  
XCOYNZ. 

 
تبادل يعتبر لماذا  XCOYNZ األخرى؟ البورصات من أفضل  

 من وفريدة مبتكرة بميزات تتمتع منصة إنها ، تبادل مجرد من أكثر إنها

مثل نوعها  XCOYNZ SAW ، تبادل يسمح. الذكية والبطاقة ، الدفع وبوابة  

XCOYNZ التشفير وبكتابة التشفير إلى التشفير وإلى من التشفير بتبادل للفرد 
تقريبًا رسوم أي ودون بساطة بكل . 

 

 
الذكية الخوارزميات محفظة أمان مدى ما  XCOYNZ؟ 

 سيكون أحدها ، األمان من متعددة طبقات لدينا األساسي النظام لدى سيكون

الفردية الذكية الخوارزمية لمحافظ ثنائية مصادقة . 

 
ذكية خوارزمية محفظة لماذا  XCOYNZ من أفضل 

أخرى؟ محافظ  

 كل يدمج أنه تفرده ؛ آخر مكان في موجود غير بنا الخاص SAW مفهوم
 متعددة أصول استخدام من تمكن واحدة محفظة في بك الخاصة التشفير أصول

 لك تسمح. واحد ورسم فقط واحد عنوان مع فردية معامالت إلتمام
 فعالية أكثر بطريقة األصول بين الديناميكي بالتبديل المتقدمة الخوارزميات

حد أقصى إلى الربح وتقليل التكاليف وتقليل . 
 

 بلد أي إلى األموال إرسال بلد أي في شخص ألي يمكن هل

التبادل؟ طريق عن آخر  

 المملكة في تمكين سيتم بالعمالت المعامالت في فاي األولي المرحلة في

مهمة إن. األخرى األوروبي اداالتح وبلدان المتحدة  XCOYNZ أن هي 
 للوائح وفقًا البلدان جميع في النقل عمليات بإجراء تسمح عالمية بورصة تكون

المشفرة العمالت تبادل في جغرافية قيود توجد ال. المحلية . 

توصيل يمكنني هل  PayPal إلى األخرى البنوك أو/  و  

XCOYNZ ؟ 

الرئيسية الخصم بطاقات جميع وكذلك ، نعم . 
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البنك حساب  

 صغير إيداع هناك سيكون. ترشيحه ويتم منه التحقق تم مصرفي حساب هو هذا
بين مبدئي  XCOYNZ الحساب أنه من للتأكد لألفراد المصرفي والحساب 

واإليداع السحب عمليات إجراء يمكن حيث من الصحيح . 

 

 التشفير

التشفير عملة انظر. التشفير لعملة اختصار . 

 

معماة عملة  

، المعدنية للعمالت جماعيا تستخدم  altcoins والرموز. 

 

 أمر

 أنها على الحكومات أعلنتها التي المعدنية النقود أو الورقية النقود إلى ذلك يشير

في فاي هو االسترليني الجنيه. ثالالم سبيل على ، قانوني عطاء . 

 

GDPR 

 حماية بشأن األوروبي االتحاد قانون في الئحة هذه. البيانات لحماية العامة اللوائح
األوروبي االتحاد داخل األفراد لجميع والخصوصية البيانات . 

 

HODL 

اإلمالئية األخطاء من ينشأ الحرًّ التشفير عالم في يستخدم مصطلح إن  HOLD 

 ما لوصف المستخدم المصطلح هو هذا". الغالية بالحياة التمسك" بـ اآلن ويرتبط
التشفير هذا بيع وعدم به لالحتفاظ - التشفير عملة باستخدام فعله يجب . 

 

 فرد

بورصة في مسجل شخص هذا  XCOYNZ. هويته أثبت قد الشخص هذا سيكون 
. اإلقامة إثبات مستند ىإل باإلضافة ، المفعول ساري هوية إثبات تقديم خالل من

عميلك تعرف شركة باستخدام الشخص هذا من التحقق سيتم  (KYC) ، والتي 

األموال غسيل مكافحة فحوصات بإجراء أيًضا ستقوم  (AML). 

 
KYC/AML 

األموال غسل ومكافحة عميلك اعرف . 

 

التجزئة متاجر  

كفرد تصنيفها يتم ال بالتجزئة بيع منشأة أي . 

 

SAW 

ذكية خوارزمية محفظة  XCOYNZ الشخصية التشفير محفظات تدمج التي  

XCOYNZ ، رموز استخدام عند الذكية الميزات وتفتح  XCNZ. 

 

SYOF 

تبادل ميزة هي هذه  XCOYNZ ، الخاصة رسومك بتحديد للفرد تسمح التي ، 
الصرف برسوم المتعلقة . 

 

الثالث الطرف حساب  

2) عامل 2 مصادقة الثالث الطرف حساب سيتطلب FA) ، حسابًا يكون وسوف 
لنقله ، عليه وُمحدَّدًا مسّجاًلً مصرفيًا . 

 

Tokenomics 

والتسويق االقتصادي والنشاط وظيفتها خالل من الرموز وفهم التوضيح . 

 

المنفعة رمز  

الشركة خدمات أو منتج يستخدم مميز رمز . 

 

المنح فترة  

المميزة الرموز استالم يتم أن قبل الفترة إلى هذا يشير . 
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Legal Info and Disclaimer 

 

 

 

 المقصودين واالستخدام بالتطوير يتعلق فيما لألشخاص رمزية بعروض البيضاء الورقة هذه مع منشورة أخرى وثائق وأية الوثيقة هذه ترتبط

وخدمات ومنتجات لمنصة  XCOYNZ. 

 
االستثمار ألغراض طلبًا أو دعوة أو ترويًجا أو المالية لألوراق عرًضا الوثيقة هذه تشكل ال . 

 
رموز تمثل ال  XCOYNZ األساسي النظام في الدخل أو الربح أو المال رأس حقوق أو التأليف حقوق أو الوحدات أو األسهم أو الملكية حقوق 

 خاصة أو عامة مؤسسة أي أو بالمنصة مرتبطة فكرية ملكية أو أخرى شركة أي أو المميزة الرموز يصدر الذي الكيان في أو البرنامج أو
 مصلحة أو قانونية مصلحة تمثل أن المميزة الرموز من يُقصد ال لذلك. قضائية والية أي في آخر كيان أي أو مؤسسة أو مؤسسة أو أخرى

مماثلة قانونية . 

 
رموز لشراء والحصرية الوحيدة المخاطرة قبول المميزين المشترين على يجب. لالسترداد قابلة غير XCOYNZ رموز  XCOYNZ. 

 
 جميع فإن ، الورقة هذه في الواردة الوقائع بيانات دقة لضمان بذلت التي المحاوالت من الرغم على. فقط المعلومات ألغراض هي الورقة هذه

 تعتبر افتراضات إلى تستند الورقة هذه في الواردة األخرى الشخصية واألحكام الرأي عن والتعبير واآلفاق والتوقعات واإلسقاطات لتقديراتا
 .تحدث سوف هذه العمل ورقة في إليها المشار األمور أن تمثل أنها على تفسر أال ويجب احتواؤها يتم التي الورقة هذه من. التاريخ في معقولة

العمل ورقة على تغييرات إدخال في بالحق XCOYNZ تحتفظ . 

 
 نشر أو تنفيذ أو تطوير بنجاح يتعلق فيما إقرارات أو ضمانات أية بنشرها المرتبطين األشخاص وجميع البيضاء الورقة هذه مروجو يقدم ال

الورقة هذه في لوحظت أخرى أنشطة ألي إنجازات أو وابتكارات تكنولوجيات أي . 

 
رموز وشراء بيع طلبيت قد  XCOYNZ تتضمن قد. الفرد هوية لتحديد المستخدمة المعلومات هي الشخصية البيانات. شخصية بيانات توفير 

 على الحصول يمكن. الفاكس وأرقام الهواتف وأرقام اإللكتروني البريد وعناوين والعناوين األسماء جمعها تم التي الشخصية البيانات أمثلة
 تسمح ال. اإللكتروني والبريد والفاكس والهاتف والمراسالت المشروع موقع عبر التطبيق ذلك في بما ، الطرق من بعدد ةالشخصي البيانات

 بشراء متصلة كتلة سلسلة عبر تجري فردية معامالت أي فإن ، النحو هذا وعلى. إبرامها يتم معامالت أي حول البيانات بحذف الحظر سلسلة

رموز من التخلص أو/  و  XCOYNZ بإزالة المطالبة في حقها عن تنازالًً تقدم وأن أعاله المذكورة الحقائق تدرك أنها وتضمن تمثل أن يجب 
مستخدمينا لحماية المحتملة والتنظيمية القانونية المخاطر إدارة على كبيرة أهمية نضع نحن.  الكتل سلسلة من البيانات هذه من أي . 

 
باستخدام ، صحتها من والتحقق هويتهم إثبات فيها يتم ةعملي إلى المستثمرين توجيه سيتم  KYC و AML ، ستتم ، الناجحة المصادقة وعند 

للمستثمر البيضاء القائمة إلى إضافتهم . 
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