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نظرة عامة
بتستاين (اململكة املتحدة) املحدودة (بتستاين ) تقدم لكم إنتركوين (عملة إنتر) ،العملة الرقمية الصديقة للبيئة التي تستخدم
تقنية بلوكشين لتسوية وتسجيل املعامالت بشكل آمن مع التركيز على انها تشمل ماليا السكان غير املتعاملين مع املصارف.
آفاق السنوات الثالث القادمة

ملخص توزيع العملة
100،000،000

الحد االقص ى لعملة إنتر(عدد العمالت)

7،000،000

عملة إنتر املتوفرة للبيع املبكر (عدد العمالت ،املعروض للبيع  3.5مليون مع بونص )%100

33,000,000

للبيع في الصرافات

15،000،000

مخزون عملة انتر االحتياطي للتطبيقات املستقبلية

10،000،000

عملة انتر املخصصة لالدارة و التطوير (عدد العمالت)

15,000,000

محفظة مركز التعدين

15,000,000

تطبيقات العقود الذكية

10,000,000

لإلدارة واملؤسسين

5,000,000

مكافآت توسعية مرتبطة بعقود تضمن قيمة العملة

12,250

الكمية املنشودة بايثيريوم

3,500

الكمية الصغرى املنشودة بايثيريوم

$3,675,000

الكمية املنشودة بالدوالر االمريكي اعتمادا على ان  1اثيريوم = 300دوالر امريكي

*املبلغ اإلجمالي املنشود (بالدوالر االمريكي) يستند على قيمة عملة اثيريوم بالنسبة إلى الدوالر االمريكي اعتمادا على السوق
الحالية
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الهدف من هذه الوثيقة
تهدف هذه الوثيقة الى ابالغ جميع االطراف املهتمة – بما فيها املستثمرين و الجمهور و ّ
القراء – بإيجاز عن عملة انتر الصادرة عن
بتستاين يو كي (اململكة املتحدة) املحدودة (مقدمة العرض او العملة) – رقم تسجيل الشركة  10710256و ّ
تقدم لكم هذه

الوثيقة اقتراح عمل ّ
مقدم العرض في هذا الشأن.

و لقد أدرجنا بعض الجوانب ملساعدة القراء على فهم املشكلة واتخاذ قرار مبني على اطالع كاف للمشاركة في عرض العملة األولي
(إي س ي أو).
املحتويات
ملخص Error! Bookmark not defined. ......................................................................................................................................
املشكلة ................................................................................................................................................................................................
الحل الذي نطرحه لكم Error! Bookmark not defined. .............................................................................................................
نموذج االيرادات الخاص بنا Error! Bookmark not defined. .....................................................................................................
آفاق السنوات الخمس القادمة Error! Bookmark not defined. ................................................................................................
أمان محفظة انتر االلكترونية.............................................................................................................................................................
خارطة الطريقError! Bookmark not defined. ...........................................................................................................................
املعلومات املالية Error! Bookmark not defined. ........................................................................................................................
االحكام ،االدوات ،املتطلبات و التنظيم Error! Bookmark not defined. ...................................................................................
معلومات الشركة Error! Bookmark not defined. ......................................................................................................................
لالتصال بنا و طلب املساعدة Error! Bookmark not defined. ...................................................................................................
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براءة ذمة
من خالل توزيع هذا العرض ،تعتمد شركة بتستاين املحدودة) "بتستاين" (على أن جميع املتلقين هم مستثمرون مؤهلون و هم أيضا) 1
(متخصصون في ااالستثمار أو) ( 2شركات ذات رأس مال عال أو) ( 3أعضاء في الشركة أو)  )5( 4من األفراد املعتمدين ذوي الدخل الصافي
املرتفع أو ( )5بعض املستثمرين املتطورين.وينبغي أال يعتمد األشخاص الذين ال يقعون ضمن أي من هذه التعاريف على هذه الوثيقة وال
يتخذون أي إجراء بشأنها .وال تعفى الوثيقة إال إذا تم توزيعها على هذه الفئات املستثناة من املستفيدين.لم تتم املوافقة على هذه الوثيقة
كوثيقة ترويج مالي أو غير ذلك من قبل شخص مرخص له بموجب وكالة خدمات االدارة املالية (فسما) ألغراض املادة  21والقواعد التي يتم
إصدارها بموجب هذه التشريعات أو أية قوانين أخرى لألوراق املالية السارية في أي إقليم آخر.وستكون هناك حاجة إلى املوافقة ما لم يكن
املستفيد من هذا العرض شخصا ذا صلة .هذا العرض لم و لن يتم مراجعته أو املوافقة عليه من قبل سلطة السلوك املالي أو أي سلطة أو
هيئة تنظيمية أخرى.بتستاين لن تكون مسؤولة تجاه اي من مدرائها أو ضابطيها أو موظفيها الذين يقومون بتقديم اي عرض او ضمانة معلن
عنها صراحة او ضمنيا بالنسبة الى دقة او تكملة املعلومات أو معقولية أي من اآلراء التي يتضمنها هذا العرض
ان سلطة السلوك املالي FCAال تقوم بضبط بتستاين ولم تأذن بمحتويات أو بأي جزء من هذه الوثيقة ألغراض القسم  21من وكالة خدمات
االدارة املالية .ال أحد من بتستاين وال أعضاءها أو املديرين أو الضابطين أو املوظفين أو الوكالء أو املمثلين أو أي شخص آخر يقبل أي
مسؤولية أيا كانت عن أي أخطاء أو سهو أو عدم دقة في هذه املعلومات أو اآلراء أو عن أي خسارة أو تكاليف أو أضرار أيا كان نوعها يمكن
ان يتكبدها اي طرف او ان يعاني منها بشكل مباشر أو غير مباشرعبر أي استخدام لهذه الوثيقة أو محتوياتها أو خالف ذلك فيما يتعلق
بموضوع هذه الوثيقة إلى أقص ى حد يسمح به القانون  .وال ينبغي تفسير محتويات هذا العرض على أنه مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.
وينبغي أال توزع هذه الوثيقة كليا أو جزئيا على أطراف أخرى.
يتم تقديم هذا العرض للمساهمين وغيرهم من االشخاص ذوي الصلة وملجرد معلوماتهم وال يشكل أو يتضمن أي دعوة أو عرض ألي
شخص لالكتتاب في أي أسهم عادية في الشركة أو الحصول عليها أو التصرف فيها أو تقديم املشورة لألشخاص للقيام بذلك في أي جهة او
سلطة قضائية .ال يشكل هذا العرض توصية بشأن االسهم العادية للشركة.
بعض البيانات الواردة في هذا العرض هي أو قد تكون بيانات تطلعية ،بما في ذلك سبيل املثال ال الحصر أي توقعات أو توقعات .قد تختلف
النتائج الفعلية عن تلك ا ملعبر عنها في مثل هذه البيانات ،اعتمادا على مجموعة متنوعة من العوامل .وقد تم إعداد أي معلومات تطلعية
متضمنة في عرض هذه االستراتيجية على أساس عدد من االفتراضات ،وبعضها فقط يرد في العرض ،والتي قد تكون غير صحيحة ،وبناء على
ذلك ،قد تختلف النتائج الفعلية.
بعض البيانات الواردة في هذا العرض هي او قد تكون بيانات تطلعية بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر اي توقعات او استشرافات.
النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك املعبر عنها في هذه البيانات بناء على مجموعة متنوعة من العوامل .و قد تم اعداد كل املعلومات
االستشرافية ( الت طلعية) التي يتضمنها عرض االستراتيجية بناء على عدد من الفرضيات والتي يرد البعض منها فقط في العرض والتي قد
تكون غير صحيحة و بناء على ذلك قد تختلف النتائج الفعلية.و من اجل تفادي الشكوك  ،ليس القصد من اي معلومات واردة في عرض
االستراتيجية هذا ان يشكل توقعا لالرباح
ان قيمة اي استثمار ممكن ان تنخفض مع الوقت و من املحتمل ان يحصل اي شخص على ما هو اقل مما استثمر
بتستاين املحدودة تأسست في انجلترا و هي مسجلة تحت رقم  10710256ومكتبها املسجل هو في كيمب هاوس 160 ،شارع املدينة ،لندن،
إنجلترا.EC1V 2NX ،
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موجز (ملخص)
ان مساحة الدفع الرقمي تتطور وتتشكل من جديد امام اعيننا .وشعبية نظام بلوكتشين و تقنيات السجل املوزع و العقود الذكية
فتحت الباب امام عالم جديد يفوق توقعاتنا .ماذا لو استطعنا استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة املستندة على العمالت
املشفرة من اجل حل املشاكل او تحسين بعض العمليات التي تجري في عاملنا اليوم؟ لعلها ليست في املستوى الذي يسمح لها بحل
مشاكل العالم اجمع حتى االن و لكنها بالتاكيد قادرة على تقديم الكثير من الحلول من اجل دعم و تحسين الحياة في مجتماعتنا في
الوقت الحالي.
بتستاين هي شركة تكنولوجيا مالية توفر حلول دفع رقمية بديلة .سوقنا ليس فقط ملن يتعامل مع املصارف ،انما هو ايضا سوق
ألولئك الذين ال يتعاملون مع املصارف أو يتعاملون بشكل محدود معها او لديهم خيارات محدودة ليكونوا جزءا من النظام املالي.
إن قلب عملنا هو االبتكار من اجل ان يشمل هذا العمل غير املتعاملين مع البنوك ،وإنشاء نموذج من االفكار و خاصة في مجال
قطع العالقات مع طرق الدفع التقليدية .وتأسيس نظام مالي عاملي متكامل مع التركيز بقوة على فائدة املجتمعات مع األخذ
بالحسبان املساهمة في نظام بيئي أخضر وآمن يضمن مستقبال زاهرا لهذا الكوكب.
سوف نقدم عملة إنتر كعملة رقمية تعتمد على االثيريوم و هي العملة الرقمية التي تحتل املركز الثاني من حيث سقف السوق
املالي بعد البيتكوين و لكنها تعتمد على تكنولوجيا اكثر تقدما تعفيها من التحديات االنتاجية التي تعيق شبكة بيتكوين والتي تدفع
كلفة الصفقات الى االعلى باستمرار.
يستند نموذج عملنا على
.I

حلول الدفع للمتعاملين مع املصارف و غير املتعاملين معها

.II

استثمار العقود الذكية من اجل تنفيذ التزامات العقود

.III

تنفيذ استراتيجية تخفيض كلفة االنتاج عبر استخدام منشأة صديقة للبيئة لتعدين العمالت املشفرة
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كيف نعمل
تهتدف بتستاين للعمل كمؤسسة مال إلكترونية .هدفنا هو تقديم قدرات مصرفية كاملة للمجتمعات املصرفية وغير املصرفية
سوف نستخدم العملة الرقمية لدينا (عملة إنتر) كطريقة دفع بديلة ،لتوفير مسار آمن ومضمون ومتوافق للمعامالت عبر
الحدود ،الند للند ( )P2Pواألعمال التجارية ( .)B2Bمن خالل تطبيق تكنولوجيا بلوكشين ،سنكون قادرين على تنفيذ العقود
الذكية لتسوية وتسجيل املعامالت بشكل آمن.
مصادرالدخل الخاصة بانتركوين تشمل
▶ رسوم املعامالت املكتسبة من معامالت  B2Bو P2P.
▶ االستفادة من تطبيقات العقود الذكية الخاصة باملعامالت متعددة األطراف
▶ الرسوم املكتسبة من منصة تبادل العمالت املشفرة لدينا.
▶ الدخل املتولد من منشأة صديقة للبيئة لتعدين العمالت املشفرة لدينا
هدف إنتركوين هو توفير منصة آمنة لتنفيذ املعامالت املالية املحلية وعبر الحدود دون إشراك أطراف ثالثة .باعتبارها واحدة من
املؤسسات األولى للشروع في هذه الرحلة ،سوف تقوم بتستاين بالتشاور مع السلطات من مختلف الجهات القضائية لضمان
االمتثال التنظيمي و احترام كافة السلطات .ونحن نعتبر هذا فرصة و ليس عقبة امام مساهمتنا في هذا املجال ،و عبر القيام
بذلك ،نحن نعزز موقع العمالت املشفرة كحل سهل و سلس للدفع حول العالم.
إن عملة إنتر هي فريدة من نوعها في السوق ،ونحن نرى ان أصحاب عملة إنتر سوف يشاركون في نجاح األعمال من خالل األرباح
التي سوف يتم توزيعها ،مرة أخرى باستخدام العقود الذكية كما هو موضح أدناه

Diagram 1. EnterCoin P2P Ecosystem
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املسؤولية البيئية و االجتماعية
ونحن ندرك أيضا مسؤوليتنا البيئية واالجتماعية التي نحن ملتزمون بها من خالل إنشاء منشأة مستدامة لتعدين العمالت
املشفرة تكون صديقة للبيئة و تعتمد على الطاقة الشمسية ،وبذلك نقوم بدورنا في الحفاظ على البيئة نظرا ملا تستنزفه منشآت
التعدين من طاقة هائلة.
تطبيقات عملة إنتر
حلول الدفع للمتعاملين مع املصارف و غيراملتعاملين معها
اعتماد عملة انتر كطريقة دفع بديلة :حيث يمكن لحاملي عملة إنتر إرسال عملة إنتر او عمالت مشفرة اخرى لبعضهم البعض
كتحويلة من الند للند باالضافة الى القدرة على الدفع مقابل خدمات معينة او من اجل شراء البضائع.
عبر استخدام اي منصة لتبادل العمالت املشفرة ،يمكن ألصحاب العمالت الرقمية و عملة إنتر تحويلها إلى العمالت االخرى
الوطنية .بالتالي ،سيتمكن حاملو العمالت املشفرة من تحويلها الى العملة الوطنية وإرسالها مباشرة إلى بطاقة الدفع املسبق (فيزا)
ونحن نتوخى الشراكة مع حلول تكنولوجية رائدة للمساعدة في إنشاء شبكة اتصال للسكان الذين ال يتعاملون مع البنوك والتي
من شأنها تمكين هذه املجتمعات من املشاركة في حصتها من الدخل من خالل العقود الذكية.
ومن الناحية العملية ،يمكن أن يعني ذلك أن العمال الزراعيين يمكن أن يحصلوا على نصيبهم من أرباح املنتجات التي يتم
حصادها في غضون دقائق من دفع املوزع ثمن املنتجات في السوق .يمكن للعمال بدورهم إما تحويل العمالت الرقمية إلى عمالت
فيات أو استخدامها لتسوية املعامالت باستخدام العمالت املشفرة .ويشار إلى املجتمعات التي تتعامل باستخدام العقود الذكية
والتي تعترف بالعمالت املشفرة كطريقة دفع باملجتمعات املستقلة الالمركزية (داك).
العقود الذكية
سيتيح التنفيذ الناجح للعقود الذكية لشركة بتستاين تطبيق هذه الوظيفة على مشاريع أخرى بما في ذلك تمويل املجتمعات
لدعم أصحاب املشاريع املحليين واملجت معات املستقلة الالمركزية باالضافة الى الضمان الذكي متعدد التوقيع أو أي سلسلة من
األسواق الالمركزية التي تستخدم تكنولوجيا بلوكشين للوفاء بااللتزامات التعاقدية وبالتالي تسجيل جميع املعامالت بشكل آمن.
وبصفتنا كفريق ناشط في مجال االعمال ،فإننا نبحث بشكل أكبر عن حلول يمكن أن تفيد املجتمعات املستبعدة ماليا مثل نظام
مصرفي رقمي كامل وعملية مصرفية تأ خذ بعين االعتبار االشخاص الذين ليس لديهم الوثائق املطلوبة من قبل املؤسسات املالية
لالستجابة للمتطلبات التنظيمية املتعلقة بمستخدمين جدد.
التعدين الصديق للبيئة
إن عملة إنتر مثل العديد من العمالت املشفرة هي واحدة من مظاهر عظمة تكنولوجيا بلوكشين.
إن تعقيدات التكنولوجيا متطلبة جدا على صعيد األجهزة وموارد الطاقة عند تعدين أي عملة مشفرة .إن تعدين إثريوم وبيتكوين
لوحدهما استهلك ما يعادل استهالك الطاقة في العديد من البلدان الصغيرة .ولذلك ،كجزء من اتجاهنا في التنمية املستدامة،
سيتم استخدام عملة إنتر كرمز رقمي ،وسيتم تنفيذها في مركز التعدين األخضر للعمالت املشفرة ،واملدعوم من الطاقة
الشمسية .ويمكن ملركزنا للتعدين اإليكولوجي أن يوفر  ٪50-40من متوسط تكلفة التعدين املقدرة التي من شأنها أن تقلل من
انبعاثات الكربون .وباإلضافة إلى ذلك ،فإننا سوف نستخدم طرق مختلفة لتعدين العمالت املشفرة مثل ( POWإثبات العمل)،
( POSدليل الحصة)( POC ،دليل املساحة) .سوف يقوم فريق البحث والتطوير لدينا باملراقبة والرد على السوق وفقا لذلك.
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ونحن نتطلع الى العديد من العقود الذكية لتكون في حيز التنفيذ ،حيث أنه في كل مرة يتم تعدين عملة مشفرة ،سوف يتم مكافأة
مركز التعدين بعملة إنتر ،وبالتالي تحويل عملة إنتر إلى عملة مشفرة "خضراء" وخلق نظام عمالت صديق للبيئة فريد من نوعه.
بتستاين و إنتركوين ،تعتزمان معا تقديم اتجاه دقيق ملستقبل معالجة املعامالت ،حيث يتم إعادة اختراع الطريقة التي نقوم بها
بإدارة األعمال ليس فقط من اجل االزدهار ماليا ،ولكن أيضا لتعزيز التنمية املستدامة ودعم مجتمعاتنا.
عملة إنتر :الطريق الى مستقبل مستدام
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املشكلة
الدمج املالي املطلوب للتقدم التكنولوجي والسياس ي واالقتصادي
أما املجتمعات التي ال تخضع للمصارف واملجتمعات التي ال تتعامل مع املصارف ،فهي مستبعدة من الناحية املالية وبالتالي فهي
معزولة عن االقتصاد العاملي .إنهم مهملون بالتعبير االقتصادي والسياس ي و التقدم التكنولوجي دون وجود حلول حقيقية يجري
العمل عليها بجدية.
وتمثل هذه املجتمعات أكثر من  ٪20من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بين  15و  64عاما من العمر .في عصر العوملة املتزايدة
والتسارع التكنولوجي واتجاه عاملي نحو املسؤولية االجتماعية ،هناك فرصة الستخدام تكنولوجيا بلوكشين لتوفير حل آمن يمكن
الوصول الي ه بسهولة .اقتراحنا هو إنشاء عملة مشفرة صديقة للبيئة بدعم من العقود الذكية ،ومدعومة من مركز التعدين
األخضر ،ملعالجة مسالة التمكن من االندماج املالي على صعيد العالم.
وعادة ما يرتبط املجتمع غير املتعامل مع البنوك في املجتمعات الريفية التي لديها إمكانية محدودة في الحصول على املوارد التي قد
تشمل مستويات معيشة أقل من املثالية ونقص في الحصول على التعليم .ويزيد من تفاقمها انعدام إمكانية الحصول على األموال.
وفي كثير من الحاالت ،إن ظروف هذه املجتمعات املعيشية املتدنية عن املعايير هي نتاج وجودها في العمود الفقري لسلسلة
التوريد حيث يتم حصاد املنتجات أو استخراج املوارد مما يعكس مفارقة واضحة .ووفقا للبيانات التي نشرها البنك الدولي ،فإن
معظم هذه املجتمعات وجدت أنها غير مصرفية.
ووفقا للبنك الدولي ،يفتقر أكثر من بليوني شخص بالغ إلى الخدمات املالية مثل الحسابات املصرفية وبطاقات االئتمان لحفظ
األموال واقتراضها .معظمهم يقيمون في املناطق البعيدة ويعيشون عادة دون  5دوالرات في اليوم.
نظرة عامة على السكان غيراملتعاملين مع البنوك على الصعيد العاملي

املصدر :تثرير البنك الدولي 2017
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نظام بلوكتشين هو الحل للدمج املالي
يمكن للعمالت املشفرة أن تكون نقلة نوعية للفئة غير املصرفية .ومن خالل التضمين املالي يمكننا أن نتوقع إنشاء مجتمعات
تتقاسم القيم األخالقية مما يؤدي إلى تقدم تكنولوجي وسياس ي واقتصادي سريع.
وفي منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط على وجه الخصوص ،هناك عدد كبير من السكان غير املصرفيين (كما هو مبين في
الرسم البياني "نظرة عامة على السكان غير املتعاملين مع البنوك") .ومع ذلك ،ليس هناك العديد من الحلول املعروفة لحل
مشاكل االستبعاد املالي واملعامالت عبر الحدود .املال املحمول هو احد الحلول الناجحة التي بنتها شركات االتصاالت السلكية
والالسلكية ،ولكن يقتصر على طريقة الدفع  -من القرين الى القرين -على الصعيد الوطني فقط
بالتالي ،ان بتستاين تؤمن انه من املمكن استخدام العمالت املشفرة كعملة إنتر على سبيل املثال كحل من اجل التحرر املالي ،هذا
مع االملام باملجتمع املستهدف باالضافة الى الوعي الكامل حول عدم قدرة الكثيرين من غير املتعاملين مع املصارف على فهم
تكنولوجيا بلوكتشين .مما يعني انه يجب اخذ هذه املعطيات بعين االعتبار عند تصميم الحلول و (((خبرات املستخدمين)))
نظرة عامة على مستخدمي العمالت املشفرة حول العالم

2017 ، Rauchs et al، Hileman،Source: Global Cryptocurrency Benchmarking Study

ان الرسم البياني اعاله يبين انه بناء على عدد مستخدمي محفظات العمالت املشفرة الحالي و العدد املتوقع لالشخاص العاملين
بدوام كامل وندرة املعلومات حول مستخدمي تكنولوجيا بلوكتشين فإن تطبيقات تكنولوجيا املوازنة العامة (((او املوزعة)))
(بلوكشين) لتنفيذ املعامالت املضمونة ال تزال في مراحلها األولى .هذا يشبه إلى حد كبير حال اإلنترنت في بداية عصرها.
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التحديات التي تواجه العمالت املشفرة اليوم
على الرغم من تخطي مشكلة قلة معرفة الناس بها ،فإن العمالت املشفرة ال تزال بعيدة عن تحقيق قيمة الفائدة الحقيقية منها
كعمالت .يتم شراء معظم العمالت املشفرة السائدة اليوم كاستثمار .في حين أن هذا يساعد كثيرا على زيادة القيمة السوقية ،فإنه
يشكل مشكلة بالنسبة الى الهدف االساس ي الذي خلقت الجله العمالت املشفرة و هو :دفع ثمن السلع والخدمات.
مشكلة التمهيد لعملة جديدة عندما يتم تحرير عملة مشفرة جديدة أو رمزية ،فإنه من حيث التعريف ال يوجد سوق لها .مثل أي
عمل ،التحدي األول لكل وجه عملة جديد هو الخروج من الركود الذي ولدت فيه.
مشكلة االنكماش
عندما يتجه سوق العمالت املشفرة صعودا بشكل حاد ،فإنه يجذب جحافل من املستثمرين بهدف تخزين وبيع الرموز في وقت
الحق .انهم ال يخططون الستخدام العمالت لشراء السلع أو الخدمات .وهذا يؤدي أيضا إلى ردود فعل إيجابية في حلقة االنكماش،
مما يتسبب في انكماش العملة اكثر و هو االمر الذي يجذب املشترين مع عتبة مخاطر اعلى.
مشكلة التضخم
على العكس من ذلك ،عندما يتجه سوق العمالت املشفرة الى أسفل ،وخصوصا بعد فترة من االنكماش التي اجتذبت العديد من
املستثمرين الذين دخلوا على عتبة مخاطر مرتفعة ،هؤالء املستثمرون يبدؤون بيع الذعر ،وتحويل التضخم إلى تضخم هارب.
هذه املشاكل ،خاصة اخر مشكلتين على وجه الخصوص ،يمكن أن تعزى إلى تقلب سوق العمالت (انظر أيضا نموذج املضخات و
التفريغ) .عندما تتجه قيمة الرموز الى اعلى (على غرار ما يحدث بشكل شائع حاليا) ،ال أحد يريد استخدامها لشراء رغيف الخبز
الواحد ،ألنه غدا سوف تكون قيمتها تساوي رغيفين .وعندما تتجه قيمة الى اسفل ،فال أحد يريد أن ينفق رمزه الرقمي الذي
يساوي رغيفا لشراء نصف رغيف فقط.

الطاقة املستهلكة لتشغيل معالجة ال CPU
ان التقديرات تشير الى استخدام  462ميغا واط بشكل مستمر من اجل تأمين نظام بلوكتشين الخاص بالبيتكوين .مع االشارة الى
ان مدينة صغيرة م ن ثمانين الف نسمة يمكن تشغيلها بما هو اقل من خمسين ميغا واط من الكهرباء.
و من اجل فهم كمية الكهرباء املستخدمة فمن االفضل اعتبار امليغا واط بالساعة على اساس قيمته املالية .ان ميغا واط واحد
ّ
هو تقريبا  150دوالر امريكي بما ان الكيلو واط بالساعة يكلف  15سنتا كمعدل عام في الواليات املتحدة االمريكية .و اذا استهلكنا
ملبة كهربائية قوتها مية واط ملدة عشر ساعات سوف يكون حاصل االستهالك  100واط *  10ساعات او  1000واط (واحد كيلو
واط بالساعة) و انت قمت بانفاق  15سنت فقط.
مما يعني انه لو تم تعدين البيتكوين ليوم واحد فقط ( 24ساعة) بمعدل  462ميغا واط بالساعة مع كلفة  150دوالر للميغا واط
الواحد بالساعة فإن الكلفة سوف تكون  462ميغا واط *  24ساعة بالتالي  11088ميغا واط بكلفة  150دوالر في الساعة
الواحدة .بالتالي ان كلفة انتاج بيتكوين ليوم واحد فقط هي  1،663،200دوالر.
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الحل الذي نقدمه لكم
ان هدفنا االساس ي هو توفير قدرات مصرفية كاملة للمجتمعات املصرفية و غير املصرفية على حد سواء
عملتنا الرقمية املميزة إنتر
سوف نستخدم عملتنا الرقمية (عملة إنتر) كطريقة بديلة للدفع من اجل تأمين طريقة آمنة للدفع عبر الحدود او من الند للند

P2Pاو من عمل الى عمل B2B
و من خالل تطبيق تكنولوجيا بلوكتشين سوف نكون قادرين على تنفيذ عقود ذكية من اجل تسوية و تسجيل املعامالت بطريقة
آمنة.
كيف تساهم عملة إنترفي التقليل من عدد السكان غيراملتعاملين مع املصارف؟
املشكلة مع املجتمع غير املصرفي هو أنه ليس لديه مدخرات مالية .صحيح أن هذه املجتمعات ،التي غالبا ما تقع في املناطق
الريفية النائية ،قد ال تكون بحاجة فورية إلى االئتمان أو ال تجد أن وضعها غير املصرفي ال يستبعدها من االئتمان الذي تحتاجه
لذلك ال توجد مشقة من عدم الوصول إلى مؤسسة مالية لحماية هذه الوفورات .ومع ذلك ،ولتسهيل التقدم التكنولوجي
والسياس ي واالقتصادي ،يلزم اإلدماج املالي .ومن األمثلة الجيدة على ذلك ،كينيا حيث ثبت أن زيادة نسبتها النصف من نسبة نمو
الناتج املحلي اإلجمالي الوطني تعزى إلى إدخال حل نقدي متنقل-M ،بيسا ،إلنشاء مجتمع غير نقدي.
املال املنقول هو أحد القنوات الحقيقية التي من خاللها يمكن توفير سهولة الوصول إلى الخدمات املالية بتكلفة معقولة ملن هم
غير مصرفيين .ومع ذلك ،ال يزال املال املحمول غير قادر على حل قضية الثقة بطرف ثالث او قضية االعتماد على أنظمة البنوك
التقليدية.
ومن البدائل املتاحة لهذه املجتمعات استخدام مكاتب البريد ،ومنافذ السحب النقدي وشركات تحويل األموال إلى الشيكات
النقدية أو إرسال األموال لتسوية املعامالت إلى األسرة أو األصدقاء باستخدام ال(مال غرام) أو األوامر البريدية .واملشكلة الناجمة
عن االستخدام املنتظم ملكاتب البريد ،ومنافذ إي داع الشيكات (كوس) هي أنها مصدر باهظ التكلفة لخدمات الدفع بالنسبة لغير
املتعاملين مع املصارف.
إن عملة إنتر لن توفر فقط الوصول إلى حلول الدفع للفئات غير املصرفية ،ولكن أيضا القضاء على االعتماد على الثقة بطرف
ثالث للحفاظ على نظم معالجة املعامالت املالية.
ال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل إدخال رمز بلوكشين الذي يعتمد على قوة حوسبة وحدة املعالجة املركزية الالمركزية املشار
إليها باسم العقدة .شبكة العقد نفسها تتطلب الحد األدنى من الهيكلية .وتبث الرسائل على أساس أفضل جهد ممكن ،ويمكن
للعقد أن تترك الشبكة وتنضم إليها مرة أخرى ،وأن تقبل أطول سلسلة إثبات للعمل كدليل على ما حدث أثناء غيابها.
لتنفيذ العقود الذكية ليس هناك اعتماد على البنية التحتية لطرف ثالث ويمكن إرسال النقود من أي جهاز عامليا بشكل مريح
بالحد األدنى من التكلفة او بدون تكلفة نهائيا.
وباملثل ،سوف توفر عملة إنتر وسيلة آمنة ومريحة للعاملين في املناطق املتمدنة إلرسال األموال إلى األسر في املناطق الريفية
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العقود الذكية
تتيح العقود الذكية تبادل بنود ذات قيمة بطريقة شفافة مع تجنب خدمات طرف ثالث .العقود الذكية هي بالتالي عقود ذاتية
التنفيذ مع شروط العقد بين اثنين أو أكثر من األطراف التعاقدية والقبض مباشرة إلكترونيا باستخدام رمز بلوكتشين.
إن وجود العقود املتاحة إلكترونيا يضمن الوفاء بااللتزامات التعاقدية التي تقلل إلى حد كبير من خطر الخطأ البشري.
والفوائد بعيدة املدى ليس فقط بالنسبة لألفراد وإنما أيضا للشركات التي تعتمد على املدفوعات التي يتم تقديمها أو تلقيها بناء
على ترتيبات الطرف املقابل.
كيف يتم التحقق من العقود الذكية؟
تعتمد الخدمات املصرفية اإللكترونية التقليدية التي تستخدم اإلنترنت أو الخدمات املصرفية النقدية بشكل حصري تقريبا على
املؤسسات املالية التي تعمل كحافظين موثوق بهم لتسجيل املعامالت .ويعمل النظام بشكل جيد بالنسبة ملعظم املعامالت إال أنه
يظل خاضعا لنقاط ضعف متأصلة في الثقة .معظم عمليات التفويض تستخدم نوعا من التحقق املزدوج أو أكثر الذي هو أيضا
في جوهر تكنولوجيا بلوكتشين.
باستخدام تكنولوجيا بلوكشين ،إنت ركوين يمكن تطبيقها على عدد ال يحص ى من التطبيقات التي تتطلب اثنين أو أكثر من األطراف
املتعاقدة للوفاء بالتزامات تعاقدية وبعد ذلك تسجيل املعامالت بشكل آمن .ويمكن تحقيق ذلك من خالل إشراك أسواق
المركزية على سلسلة تعرف أيضا باملجتمعات الالمركزية املتمتعة بالحكم الذاتي.
يتم شرح عملية التحقق من املعامالت التي بدأتها العقود الذكية في السوق املعتمد على السلسلة بوضوح في ورقة ساتوش ي
ناكاموتو كسلسلة من التوقيعات الرقمية  -الرجوع إلى الرسم البياني أدناه.
نظرة عامة بسيطة على عملية التحقق من بلوكشين

”2007، Satoshi Nakamoto،Source: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
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تثبيط السوق النشط
ان احد الحلول لجميع املشاكل الثالثة املذكورة أعاله "التحديات التي تواجه العمالت املشفرة اليوم" هو تضييق السوق بفعالية
و تلقائية من خالل وجود مشارك في السوق يمكنه أن يتصرف ضد اتجاه السوق عندما يتسارع خارج حدود محددة سلفا
(محسوبة كدالة من قيمة رمزية أو عملة).
تضييق السوق النشط يمكن أن يتحقق على النحو التالي
• إنشاء عملة رمزية لالستخدام اسمها إنتر ،على أساس إيثيريوم
• نحن نقدم عملة انتر إلى السوق في طرح عملة األولي ،ورفع مبلغ غير معروف من رأس املال في هذه العملية
• نستثمر في قدرات تعدين عمالت مشفرة تعمل بالطاقة الشمسية .واملفتاح في هذا املفهوم يكمن في تنفيذ إيثيريوم
املخطط لها الغاء تعدين إيثيريوم بطريقة إثبات العمل وتتحول إلى طريقة اثبات امللكية .ومع ذلك ،سيتم استكمال
التعدين من اجل تعدين عمالت مشفرة اخرى
• العقد الذكي سوف يقوم بحفظ كل عمالت االثيريوم في محافظ خاصة مخلوقة من قبل العقد نفسه وال يمكن
الوصول اليها اال من خالله فقط
• عندها يقوم العقد باالتفاق مع العقود الذكية املعروضة للجمهور باملشاركة في سوق انتر عبر التحرك دائما عكس او
بالتناغم مع السوق نفسه من خالل ارجاع العملة الى قيمتها الفعلية بالتالي بيعها في حاالت االنكماش او شرائها في حال
التضخم.
• في البداية سوف تكون العقود الذكية بيد فريق صغير من املطورين الذين لن يسمح لهم بالحصول على اي كمية من
عملة انتر في هذه املرحلة و الذين يتم دفع مستحقاتهم من خالل املبلغ الذي سوف يتم جمعه.
• وبمجرد أن تعتبر العقود الذكية التي تحدد سلوك السوق لعقد التعدين مستقرة ،سيتم إصدار عدد من رموز العمل
للمطورين األوائل .وهذه الرموز تسمح للمطورين إلجراء تغييرات الحقة على العقود الذكية باستخدام نسخة بشرية
من دليل حصة الخوارزميات املجمع عليها .وباختصار ،فإن املطور يقدم طلب التغيير ،ويكون مطلوبا منه أن يرهن
حصة كبيرة من رموز العمل لصالح تغييرها .سوف يتحقق املطورون اآلخرون من صحة طلب التغيير عن طريق اعتماد
حصص من الرموز لصالح أو ضد طلب التغيير .ويحافظ الفائزون على حصتهم ويتقاسمون حصة الخاسرين على قدم
املساواة .رموز العمل هذه سوف تذهب أيضا إلى السوق الحرة.
ونحن نعتقد أنه باتباع املنهجية املذكورة أعاله ،يمكننا ضمان استقرار العملة املشفرة بشكل آلي ،مما سوف يحفز استخدامها
كعملة .وسيتم توفير الطاقة الالزمة إلدارة ما سبق من قبل طاقة صديقة للبيئة -شمسية -تعمل عليها منشأة تعدين العمالت
املشفرة.
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نموذج االيرادات لدينا
نموذج االيرادات لدينا يعتمد على
• عموالت التحويل الناتجة عن عمليات تحويل P2Pو B2B
• استثمار تطبيقات العقود الذكية من اجل املعامالت ذات االطراف املتعددة
• عموالت من منصة التداول الخاصة بنا
• مدخول ناتج عن منشاة التعدين الصديق للبيئة
عموالت التحويل الناتجة عن عمليات تحويل P2Pو B2B
أصحاب عملة إنتر الرمزية لديهم خيار التقدم بطلب للحصول على بطاقة فيزا املدفوعة مسبقا .وهذا سيمكن حملة العملة املميز
من التعامل مع السكان غير املصرفيين إما عن طريق سحب النقود بعملة فيات ،أو للدفع عبر اإلنترنت من خالل بطاقة غير
موجودة عبر اإلنترنت عندما ال يتم قبول عملة انتر او عمالت مشفرة اخرى كمعاملة معتمدة.
سوف تكون معامالت العمالت املشفرة حرة بدون كلفة عليها ولكن معامالت فيزا املدفوعة مسبقا سوف تجتذب رسوما الى بطاقة
املعامالت وهي إما رسوم بطاقة سنوية أو رسوم املعامالت .سيتم تطبيق هذه الرسوم من قبل بتستاين للحفاظ على البنية
التحتية والتراخيص املطلوبة كمصرف وسيتم إرجاع أي فائض إلى أصحاب عملة انتر من خالل العقد الذكي لتوزيع االرباح.
استثمارعقد التعاقد الذكي للمعامالت املتعددة األطراف
سوف تستخدم بتستاين العقود الذكية لتوفير وسيلة آمنة لألعمال واألفراد لتكريم وتنفيذ االتفاقات التعاقدية.
سنقوم بإنشاء تطبيق سهل االستعمال باستخدام تقنية بلوكشين التي يمكن تخصيصها من قبل املستخدم اللتقاط شروط
االتفاق و على سبيل املثال:
• اسماء االطراف املتعاقدة.
• التسليمات واملعالم الرئيسة من حيث السلع أو الخدمات املطلوبة لتحريك الدفع.
• بنود محددة لألداء أو عدم األداء.
• توقع التوقيت والسعر املتفق عليه,
سوف يكون للتطبيق واجهة أمامية على شبكة اإلنترنت ،وسوف تكون مرنة الستيعاب جميع أنواع االختالفات أو التعديالت
املطلوبة للعقد إذا وافقت األطراف املتعاقدة على التعديالت.
سوف تقوم بتستاين باستثمار تطبيق العقد الذكي من خالل االفراج عن نسخة وظيفية مصغرة الستخدام الجمهور عبر مخازن
التطبيق على االنترنت ونسخة وظيفية كاملة التي يمكن تطبيقها في التجارة .وسوف تسمح النسخة التجارية من تطبيق العقد
الذكي بتقليل التعقيدات واملشاركة اليدوية لتتبع االلتزامات التعاقدية و الوفاء بها عن طريق أتمتة االمتثال والتنفيذ.
وسيتم استخدام الرسوم املكتسبة عبر توفير حلول العقد الذكي للتجارة للحفاظ على البنية التحتية وسيتم توزيع األرباح على
أصحاب عملة انتر باستخدام العقود الذكية.
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الرسوم املكتسبة من منصة تداول العمالت الرقمية
سوف تكون منصة التداول مصدر دخل اخر من خالل الرسوم املكتسبة من متداولي العمالت .و نحن نعلم مسبقا انه من خالل
ظهور منصات جديدة سوف يكون ناتج مصدر الدخل هذا اقل مع الوقت.
الدخل الذي تنتجه منشأة التعدين الصديقة للبيئة
يتجه العالم لتبني العمالت املشفرة و نحن نلتفت الى مسؤوليتنا البيئية و االجتماعية .ان شركة بيتستاين سوف تبقى ملتزمة
بانشاء منشآت تعدين صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة الشمسية
رسم بياني رقم 2مدخول انترو توزيع االرباح
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نظرتنا االستشرافية للسنوات الخمس املقبلة
لتحقيق ما ذكرنا اعاله  ،قمنا بانشاء الخطة التالية

معالجة موضوع تقلب االسعار
وعادة ما يشار إلى الفقر باعتباره تفسيرا رئيسيا وراء السكان غير املتعاملين مع البنوك ،ولكن هناك عوامل أخرى مثل تقلب
العملة .تقلب األسعار هو السبب الرئيس الذي يشرح عدم قدرة العمالت املشفرة حتى اآلن على التقاط السوق بشكل كامل.
وتحدد قيمة معظم العمالت الحالية املتاحة من خالل عاملين هما العرض والطلب .بخالف تطبيق هذه العمالت كطريقة دفع
هناك القليل جدا لدعم قيمتها.
وسوف تركزبتستاين على زيادة قيمة عملة انترمن خالل
 )1رسوم املعامالت املكتسبة من املعامالت  B2Bو ، P2P
 )2تسويق العقود الذكية.
 )3تعدين العمالت املشفرة باستخدام مرفق تعدين العمالت املشفرة الصديق للبيئة
سيتم إعادة توزيع ا لدخل من هذه الشركات إلى أصحاب العملة باستخدام العقود الذكية .والنتيجة هي أن قيمة العملة سوف
تكون مدعومة من قبل العمالت التي تم تعدينها ،والبنية التحتية الجديدة والدخل من استثمار العقود الذكية.
نحن نتوقع أن الزيادة في قيمة العملة الرمزية جذب املشترين مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة انتر مع نمو املجتمع .ويمكن
إدارة تقلب االسعار الناجم عن زيادة الطلب باستخدام نهجنا لتثبيط االسواق النشطة.
إن بتستاين تقدم نموذج األعمال ،مدعومة من األصول واقتراحات األعمال املقنعة لدعم قيمة عملة انتر .لكل عملة انتر متاحة في
السوق،ان العملة الوطنية (عملة فيات) الواردة من املستخدمين لشراء هذه العمالت سيتم الحفاظ عليها في حساب البنك
الوطني .وسيتم تسوية املصروفات واالستثمارات في األعمال التجارية من محفظة إنتيكوين بتستاين وحساب البنك الوطني
بيتستين.
عملة إنتر :الطريق الى مستقبل مستدام
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وسيتم إخطار حاملي الرموز الرمزية عندما يتم استثمار أموالهم في البنية التحتية واألرباح التي تنتج عن ذلك سوف يتم إعادة
توزيعها مرة أخرى على حاملي الرموز باستخدام العقود الذكية
قابلية التوسع
استخدام بلوكشين جنبا إلى جنب مع البنية التحتية للتعدين األخضر لتنفيذ العقود الذكية يعني أن عدد العقود الذكية التي
سيتم تنفيذها مرن وقابل للتطوير.
تطبيقات إنتركوين باستخدام العقود الذكية
الهدف الرئيس ي من عملة انتر هو إنشاء مجتمعات انتر وتسهيل املعامالت بين أصحاب العملة ليس فقط داخل شبكة انتر من
املجتمعات ولكن أيضا مع عمالت رقمية أخرى بهدف التوسع في املجتمع للتمكن من الشمول املالي.
يتم تحقيق النجاح عندما تبدأ املجتمعات في التعامل باستخدام عملة انتر  ،البنك االلكتروني و بطاقات فيزا املدفوعة مسبقا أو
مزيج منها.
عند هذه النقطة سوف تكون مجتمعات انتر قادرة على االستفادة من:
• استخدام منصات التداول واملحافظ
• التطبيقات من خالل البرمجيات التكاملية وتطبيقات املحمول.
• املعامالت املحلية وعبر الحدود
• استخدام البطاقات املدفوعة مسبقا (فيزا)
• التجارة اإللكترونية
• التنفيذ اآلمن ملعامالت العقود الذكية وتسجيلها
• وظيفة الضمان الذكية متعددة التواقيع
• ان يكون طرفا في التمويل .على سبيل املثال .القروض التعليمية او قروض اخرى ناهضة باملجتمع
• تعدين العمالت املشفرة باستخدام منشأة التعدين بالطاقة الشمسية
• االستثمار في الطاقة الشمسية
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محفظة انترااللكترونية اآلمنة
بنيت عملة انتر على رأس بلوكشين إثريوم من خالل استخدام العقود الذكية .وهي متوافقة مع املعيار املميز  ERC20.وسيتم
تطوير اإلطار باستخدام ، Truffleوهو إطار تطوير الستخدام منصة إثريوم. http://truffleframework.com
سيكون هناك ثالثة مستويات من األمن ليتم تنفيذها في محفظة انتر

JWT.IO
سيتم استخدام هذا للمصادقة وتبادل املعلومات عند تسجيل دخول حاملي العملة الى املحفظة

مصادقة معددة العوامل 2FA
سوف تكون للمحفظة مصادقة ثنائية العوامل ،وهي طبقة إضافية من األمن تعرف أيضا باسم "املصادقة املتعددة العوامل" ملنع
خطر االحتيال .يمكن ألصحاب محفظة إنتيركوان استخدام تطبيق غوغل أوثنتيكاتور إلنشاء رمز فريد عند تسجيل الدخول إلى
املحفظة
بلوكتشين أووث املستند إلى عقد
سيتم تأمين (((واجهات برمجة التطبيقات)  APIعلى محفظة إنتركوين مثل وظائف "اإليداع" و"الشراء" بواسطة بروتوكول أووث
املستند إلى عقد بلوكشين .سيكون هناك عقد و رمز بلوكشين موضوع ملنع الوصول إلى خلفية هذه الوظائف (أبيس) في املحفظة.
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خارطة الطريق
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املعلومات املالية
معلومات توزيع العملة االولي
فترة ما قبل إيكو بدات في  11أكتوبر  2017وتنتهي في  24أكتوبر 2017
كل من يشتري انتر يحصل على مكافأة  ٪100في جميع أنحاء مرحلة ما قبل إيكو في الحد األقص ى من  3،500،000عملة انتر
تفاصيل ما قبل اي س ي او
3،500،000 ENTRC

العرض االقص ى قبل اي س ي او

0.0035ETH = 1 ENTRC

السعر اثناء مرحلة البيع االولي ICO

من  24اكتوبر حتى  02يناير 2018

فترة البيع املبكر قبل البيع األولي

سوف توزع العقود الذكية انتركوين فور استالمها بيتكوين او اثيريوم

توزيع العملة

البيع األولي ICO
معامالت  P2P & B2Bو الدفع مقابل البضائع و الخدمات وبناء تطبيقات العقود الذكية

استخدامات عملة انتر

ENTRC

الرمز

100،000،000 ENTRC

الحد األقص ى

65،000،000 ENTRC

مطروحة للبيع األولي

5

مراحل البونص

اثيريوم و بيتكوين

طرق الدفع

0.0035ETH = 1ENTRC

السعر

الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش من صباح  02يناير وحتى نهاية الخامس من فبراير 2018

فترة البيع األولي

أو عند نفاذ عدد انتركوين املعروض للبيع
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توزيع العملة و فترات العالوة (بونص)
النسبة املئوية

بونص

عرض

املتراكمة

(عدد

العالوات

للعمالت املنتجة

العمالت)

(بونص)

7,000,000

100%

7%

الحد االقص ى
للعرض

تاريخ فترة البيع املبكر .فور انتهائها سيتم عرض العملة في

(No of

الصرافات للتداول

)Tokens
 3,500,000من  24اكتوبر  2017الى  01يناير 2018
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ملخص الجداول في الصفحة السابقة
 ٪65من القطع النقدية متاحة للشراء على البيع املبكر والبيع األولي.
احتياطي بنسبة  ٪25من القطع النقدية التي يمكن إصدارها في وقت الحق وتكون في محفظة مركز التعدين األخضر.
 ٪10من القطع النقدية سوف تستخدم لدفع اإلعداد األولي من بتستاين املحدودة و عملة انتر بما في ذلك مكافأة فريق اإلدارة
األولي على أساس مؤشرات األداء الرئيسة وتنفيذها باستخدام العقود الذكية.
تم تخصيص  ٪5كحد أقص ى من إجمالي املعروض من القطع النقدية ملزيد من أنشطة اإلعداد
كيفية الحصول على عملة انتر؟
يمكن الحصول على عملة انتر من خالل شراء انتر عبر إثريوم أو بيتكوين
يمكن للمشتري اختيار تلقي إنتر على الفور في محفظة إيث ،التي يمتلكها بشكل خاص أو تلقي عملة انتر في محفظة انتر الخاصة
بهم عندما يتم إطالقها
التطورات املستقبلية املتوقعة حيث إنتركوين سوف تكون متاحة
تطبيقات اندرويد و اي او اس للمحمول  .محفظة سطح املكتب لنظام التشغيل ويندوز ،لينكس وماك .املحفظة الورقية؛
تبادل أي عملة مع انتر باستخدام منصة التبادل.
االحكام ،األدوات ،املتطلبات و القوانين
كمؤسسة مالية إلكترونية ،نحن ندرك املتطلبات التنظيمية واإلبالغية املتزايدة للصناعة املالية .ستتشاور شركة بتستاين ليميتد
مع الهيئة املصرفية األوروبية (إبا) ،وهيئة السلوك املالي (فكا) ،وهيئة تنظيم اململكة املتحدة ،وقد حذرت فكا أي شخص يفكر في
شراء القطع النقدية في إيكو أنها يجب أن تفعل ذلك فقط إذا كانوا على استعداد لخسارة كل ش يء .ونبقى ملتزمين باالمتثال للوائح
التنظيمية من جميع النواحي لتمكيننا من تقديم خدمات مصرفية كاملة إلى السكان الذين يتعاملون مع البنوك و الفئات غير
املصرفية ايضا
ونحن ندرك الجهد املطلوب لالعتراف بنا و الحصول على التراخيص ،وسوف تتشاور بتستاين مع مختلف السلطات التنظيمية
واملستشارين داخل الواليات القضائية التي نعمل فيها لضمان االمتثال التنظيمي الكامل .ونحن نرى هذا فرصة للصناعة املالية
للمض ي قدما في سعيها من أجل الشمول املالي وفي القيام بذلك تثبت العمالت الرقمية نفسها كطريقة للدفع بشكل سلس على
الصعيد العاملي
وسوف نقوم بتنفيذ إطار قوي للحوكمة التنظيمية و االلتزام بدعم من ضوابط داخلية ملراقبة االمتثال التنظيمي وأنشطة
االحتيال ومكافحة غسل االموال.
في البداية سنقوم أيضا بتنفيذ عمليات مكافحة غسيل األموال (اي ام ال) في جميع أنحاء أعمالنا التي يسرها املدربون املؤهلين
ملكافحة غسل األموال لضمان االمتثال.
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معلومات الشركة
Bitstine Limited UK
Company Registration Number: 10710256
، 160 City Road،Kemp House
، EC1V 2NX،London
United Kingdom

لالتصال و طلب املساعدة
Bistine Limited UK:
www.bitstine.com
 الرئيس التنفيذي- Shadi Ayoub shadi@bitstine.com
 رئيس العمليات- Nhien Vo nhien@bitstine.com
استفسارات عامة: info@bitstine.com
الدعم: support@bitstine.com
EnterCoin:
www.entercoin.net
Inquiries:
enter@bitstine.com

وسائل التواصل االجتماعي
Bitstine - facebook.com/bitstine
EnterCoin - facebook.com/entrcoin
Twitter - twitter.com/enter_coin
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/11291366/t.me/entercoin
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