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نبذة مختصرة

تقوم شركة  VEXANIUMبتقوية صناعة التسويق الترويجية العالمية من خالل تطوير نظام ايكولوجى تسويقى غير مركزي .وهي تعمل
على إنشاء منصة مكافآت وقسائم شراء رمزية مع هدفين  -لسد الفجوة خارج السوق لتجار التجزئة والمستهلكين  ،سوف تُ حدث منصة
 VEXANIUMثورة في صناعات قسائم الشراء ومكافآت اليومية من خالل حل نقاط رئيسية مثل ضعف االقتصاد وعدم السيولة
أيضا توفير حل  Airdropللتصدي للطلب المتزايد على أعمال البلوكشين للوصول إلى
واالسترداد .وبذلك  ،تستطيع منصة ً VEXANIUM
جمهورها المستهدف .في نهاية المطاف  VEXANIUM ،تسمح بنقلة جديدة كاملة من تجار التجزئة والمستهلكين لدخول عصر البلوكشين ،
في حين أنها توفر أيضا افضل طريقة لشركات البلوكشين لتوسيع نطاق وصولها.

تحتوي منصة  VEXANIUMعلى  4مكونات:

. 1منصة قسيمة الشراء:
ستتيح منصة  VEXللشركات (سواء على اإلنترنت أو عبر اإلنترنت ) إنشاء حمالت الكتساب عمالء جدد ومكافأة العمالء الحاليين باستخدام
أيضا بإنشاء قسائم شراء من خالل هذه األنشطة التجارية التي يمكن للمستهلكين شراؤها باستخدام رمز VEX
رمز  VEXالمميز .وسيسمح ً
المميز .سيتم تسهيل ذلك من خالل تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول VEX

. 2تبادل قسيمة الشراء من الند للند:
سيتيح  VEX Exchangeللمستهلكين تبادل القسائم الشرائية فيما بينهم وتحديد أسعارهم الخاصة .يتم استضافتها داخل التطبيق VEX

 . 3تكامل وتبادل  VEXبالعمالت المشفرة
يحتوي تطبيق  VEXعلى تكامل مع برامج التشفير المختارة من أجل السماح للمستخدمين بالتبادل المباشر لرصيد  VEXالمميز في المنصات.

. 4منصة Airdrop
كما ستسمح منصة  VEXلشركات البلوكشين بإنشاء حمالت  Airdropالكتساب عمالء جدد ومكافأة العمالء الحاليين باستخدام رمز  VEXالمميز.
سيتم تسهيل ذلك من خالل تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف الذكى VEX
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المقدمة
التسويق الترويجي هو واحد من أهم أدوات التسويق لتجار التجزئة والعالمات التجارية في جميع أنحاء العالم اليوم .في إطار التسويق
الترويجي  ،يتم استخدام القسائم الشرائية كأدوات مهيمنة الكتساب عمالء جدد واالحتفاظ بهم .وخلصت دراسة أجرتها  GfKإلى أن  ٪49من
المستهلكين سيحولون بكل سرور الى عالمات تجارية من أجل تحقيق وفورات في شكل قسيمة الشراء .في الواليات المتحدة وحدها  ،تم
توزيع أكثر من  307مليار كوبون على اإلنترنت وخارج اإلنترنت في عام  2016وأكثر من  ٪52من مستخدمي اإلنترنت استخدموا الكوبونات
الرقمية.
في سوق البيع بالتجزئة  ،جنوب شرق آسيا وإندونيسيا على وجه الخصوص  ،تعد من أسرع األسواق نمواً على مستوى العالم  ،حيث تضم
األخيرة أكثر من  260مليون نسمة .لقد اجتذبت إندونيسيا عمالقة عالميين مثل علي بابا
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وفقا لدراسة أجرتها Mckinsey
ً
Tencentو  Amazonلالنضمام إلى النظام االيكولوجى للتجارة اإللكترونية المحلية في السنوات األخيرة.
 ،Indonesiaبلغ حجم سوق التجارة اإللكترونية  6مليارات دوالر أمريكي في عام  2016مع أكثر من  ٪78من مستخدمي اإلنترنت الذين أجروا
عمليات شراء عبر اإلنترنت في الماضي .ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة تقارب  18في المائة سنوياً على مدى السنوات الخمس
المقبلة  ،لتصل إلى حجم سوق يبلغ  16.4مليار دوالر بحلول نهاية عام .2020

أهمية قسائم وكوبونات تجار التجزئة لجذب عمالء جدد في تلك المناطق كبيرة  ،وخاصة بالنسبة لصناعة التجارة اإللكترونية .ومع ذلك  ،تأتي
أدوات التسويق الترويجي هذه مع العديد من التحديات والقيود لكل من تجار التجزئة وكذلك المستخدمين  ،مما حد من إمكانات النمو في
هذه الصناعة.

 VEXANIUMسوف تحدث ثورة في هذا المجال عن طريق جلب القسيمة الشرائية عن طريق نظام ايكولوجى القائم على البلوكشين الذي
يخلق  VEXANIUMسيحل النقاط الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة اليوم .إن الثبات والسيولة والطبيعة الالمركزية لـ  VEXANIUMستحدث
ثورة في هذا السوق مع تقديم موجة جديدة بالكامل من تجار التجزئة والمستخدمين إلى عصر البلوكشين .كما ستوفر منصة VEXANIUM
بشكل طبيعي خدمات البلوكشين القائمة في اكتساب المستخدمين وتفعيلهم واالحتفاظ بهم.

قام مؤسسى  VEXANIUMفي السابق ببناء وإصدار أكبر قسيمة للشراء واإلقراض في إندونيسيا  Evoucher Indonesia ،مع أكثر من 2
مليون مستخدم نشط .بعد  7سنوات من بناء هذا العمل  ،أدرك المؤسسون أن البلوكشين يمكن أن يحل المشاكل األساسية لهذه الصناعة.
ومن ذلك ولدت فكرة النظام االيكولوجى VEXANIUM
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 1.1قيود التسويق الترويجي

 1.1.1التكلفة

في آسيا على وجه الخصوص  ،تستخدم غالبية تجار التجزئة منصات التسويق عبر اإلنترنت الترويجية مثل  Grouponو  Dianpingو Meituan
كقنوات رئيسية للترويج لمنتجاتها وخدماتها وكسب عمالء جدد .تعتمد استراتيجيات التسويق الترويجية بشكل كبير على الحمالت على هذه
المنصات التي توفر حركة مرور ومبيعات كبيرة .وتتقاضى هذه المنصات متوسط  ٪20 - ٪15في العمولة لكل معاملة من خالل هيكل تكلفة
االكتساب أو تكلفة لكل بيعة .لمكافحة العدد المتزايد من تجار التجزئة ألن هذه اللجان جنبا إلى جنب مع الخصومات المقدمة تمثل نسبة عالية
للغاية من هوامشها.
ونتيجة لذلك  ،لحماية تجار التجزئة  ،غالباً ما ينتهي األمر ببائعي التجزئة إلى تقديم عروض ترويجية باهتة وغير جذابة أو بعبارات غير واقعية  ،مما
يؤدي إلى استبعاد مجموعة المستخدمين المستهدفة التي ينوون جذبها.

 1.1.2االسترداد

غالبا ما يشعر العمالء باإلحباط عند محاولة استخدام قسيمة أو استرداد قيمة بطاقات الهدايا والقسائم .تشمل الصعوبات الشائعة استخدام
ً
قسائم تم استخدامها بالفعل أو انتهت صالحيتها أو ضياعها أو مع متطلبات غير معقولة في مجالT & C

وقد أظهرت بيانات السوق أنه في المملكة المتحدة وحدها  ،ما يقرب من  ٪ 20من الترقيات الصادرة ال يتم استردادها في السنة  ،مما
يؤدي إلى خسارة بقيمة  1.5مليار دوالر للمستهلكين.

 1.1.3السيولة

يخلق تجار التجزئة الماليين من القسائم  ،والمكافآت بأشكال مختلفة كل عام لتحفيز المستهلكين المحتملين .ونتيجة لذلك  ،يحصل المستهلكون
على الكثير من العروض الترويجية غير المطلوبة للخدمات أو المنتجات التي ال يقومون بها
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بحاجة إليها .يوجد العديد من المستهلكين بتداول هذه القسائم غير المرغوبة  ،ولكن في البداية كان التنسيق الورقي لتلك القسائم يجعل
مستحيال بسبب الطبيعة األسيرة للتطبيقات وعدد األنظمة
من الصعب تداولها أو نقلها .حتى في الشكل الرقمي فإن هذا يكاد يكون
ً
المختلفة المستخدمة .ونتيجة لذلك  ،يبحث المستهلكون عن طريقة مريحة وخالية من المتاعب للتداول أو نقل عروضهم الترويجية اليوم.

 1.2قيود التسويق الترويجى فى البلوكشين

وبطريقة مشابهة للتسويق الترويجي لألفراد  ،واجه التسويق الترويجي الجماعي أي ًضا مشكالت تهدف  VEXANIUMإلى حلها.

بلغت  ICOsمبلغ تمويل إجمالي قدره  3.8مليار دوالر أمريكي مع أكثر من  ICOs 200التي تم إطالقها في عام  .2017ومن المتوقع أن
 2018ستتجاوز هذه األرقام .من أجل الحصول على أعضاء المجتمع والمستثمرين  ،اعتمدت فرق  ICOبشكل كبير على اإلعالن عن مبيعات
رمزية عبر شبكات اإلعالنات الكبيرة من  Googleو  Facebookو Twitterفي اآلونة األخيرة  ،منعت هذه المنصات الثالثة اإلعالن  ICOوهذا
ترك العديد من  ICOsفي موقف صعب حيث لم يعد يسمح لهم بإجراء حمالت التسويق على نطاق واسع التي كانت ممكنة على تلك
الشبكات.

ثانيا  ،يجب أن تصل المشاريع القائمة التي لديها بالفعل  ICOخلفها إلى التواصل عبر الحمالت التسويقية لجذب العمالء المحتملين وأعضاء
ً
المجتمع اإلضافيين.

أصبحت حمالت  Airdropواحدة من أكثر الطرق فعالية لتحقيق هذه األهداف .في الواقع  ،ارتفع عدد حمالت  Airdropالتي قام بها ICOs
بشكل ملحوظ منذ اإلعالن عن الحظر على منصات أكبر على اإلنترنت  ،ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو طوال عام  2018وما بعده.

قليال من مواقع الويب التي تدرج حمالت مختلفة لدرزال الهواء  ،فال توجد منصة بلوكشين احترافية تقدم خدمة شاملة
عددا
في حين أن هناك
ً
ً
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حاليا إلى
مع الوصول األقصى إلى المستثمرين المحتملين وأعضاء المجتمع .وهذا يعني أنه لكي تكون ناجحة  ،تحتاج مشروعات البلوكشين ً
وجود مجتمع كبير قائم أو مساعدة من المراجعين المؤثرين لجعل حملة  Airdropالخاصة بهم ناجحة.

 1.3الحلول

 1.3.1منصة التسويق والتسليم الالمركزي

يتم تشغيل حمالت التسويق الترويجي التقليدية على منصات تعمل على تخزين البيانات وتشغيل خدمتها على خوادم مركزية تتحكم فيها
الشركة بالكامل .هذا يسمح البيانات التالعب بها أو حذفها.

يسمح النظام الالمركزي لبائعي التجزئة بالتواصل مع المستخدمين دون الحاجة إلى خادم مركزي .ال توجد سلطة مركزية لمعالجة الطلبات أو
إعالنات المتابعة وحمالت التسويق .من خالل القضاء على السلطة المركزية  ،يمكن خفض الرسوم العالية التي يتقاضاها الوسيط.

 1.3.2أساس البلوكشين

البلوكشين هو دفتر أستاذ موزع غير مركزي يمكن أن يسجل المعامالت بين طرفين بكفاءة وبطريقة يمكن التحقق منها ودائم .إنه نظام آمن
مدعوما بتقنيات التشفير  ،واإلجماع
وموثوق يسمح بمعامالت البيانات بين جميع أنواع المؤسسات أو األفراد مع عدم وجود سلطة مركزية.
ً
الالمركزي  ،والتواصل الشبكي من الند إلى الند  ،يمنع البلوكشين البيانات من التالعب بها أو حذفها .في التسويق الترويجي  ،يتيح استخدام
تقنية البلوكشين للمستخدمين التأكد من أنه ال يمكن تعديل أو حذف معلومات القسيمة أو القسيمة بمجرد نشرها على البلوكشين  ،مما
يعزز الثقة في نظام السوق.
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 1.3.3اقتصاد الرموز المشفرة

الرمز المشفر او المميز هو عبارة عن رموز تشفيرية توصل إلى الخدمات في نظام البلوكشين .يمكن لحاملي الرمز المميز او المشفر تبادل
الرموز المميزة للسلع أو الخدمات في النظام االيكولوجى .الرمز المميز له ميزتان رئيسيتان  -إنه مشفر وسائل .يضمن استخدام التشفير أن
كل معاملة مضمونة  ،وأن عرض الرموز المميزة محدود ويتم التحقق من كل تحويلة لألصول.

إن تطبيق هذه العملية إلى التسويق الترويجي يجلب الشفافية إلى صناعات القسيمة من خالل ليس من منع االحتيال عند استرداد القسيمة
أيضا الكشف الكامل عن معلومات كل حملة تسويقية وترويجية .يتم تحقيقها من خالل السماح بتداول القسائم  ،القسائم ونقاط
فحسب  ،بل ً
الوالء بين المستخدمين.
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. 2منصة VEXANIUM
 VEXANIUM2.1هو الحل

 VEXANIUMهى نظام تسويقي المركزي .وهي تعمل على إنشاء منصة مكافآت وبطاقات خصم مع هدف نهائي يتمثل في سد الفجوة
بين سلسلة التوريد والتجزئة بالنسبة إلى تجار التجزئة والمستهلكين  ،مع تقديم الخدمات في الوقت نفسه لتلك السلسلة .ستقوم منصة
VEXANIUMبإحداث ثورة في صناعات قسائم ومكافآت اليوم من خالل حل النقاط الرئيسية .وفي الوقت نفسه  ،سيمكن منصة
أيضا المؤسسات التجارية من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل أفضل من خالل حمالت النقل الالمركزية .في نهاية
ً VEXANIUM
أيضا الطريقة األكثر
تماما من تجار التجزئة والمستهلكين بالدخول إلى عصر البلوكشين  ،بينما توفر ً
المطاف  ،ستسمح المنصة لجيل جديد
ً
فاعلية لنشاطات البلوكشين للوصول إلى جمهورها المستهدف.

 2.2النظام االيكولوجى VEXANIUM

 2.2.1توليد VEXM

تمكن  VEXANIUMالتجار من إنشاء قسائمهم VEXMبسهولة باستخدام . VEXMتوليد  VEXMهو معيار يعتمد على العقد الذكى ،والذي له
وظيفة مشابهة لـ  ATPفي  Achainأو  ERC20في االيثريوم .الهدف من توليد  VEXMهو تحقيق الشفافية في السوق عن طريق إجراء
معامالت موثوقة قابلة للتتبع وال يمكن الرجوع عنها دون الحاجة إلى أطراف ثالثة .يمكن للتجار إنشاء رموز القسيمة بسهولة عن طريق تحرير
المعلمات بن ًاء على قالب العقد .سيتم كتابة جميع معلومات الرمز في بلوكشين  VEXANIUMويمكن مراجعتها في أي وقت في VEXplorer
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VEXplorer 2.2.2
VEXplorerهو متصفح بلوكشين يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات البحث  ،واجهة برمجة التطبيقات وتحليل  VEXANIUMبلوكشين .
سيتم عرض كل معاملة  ،كل مجموعة يتم إنشاؤها والعقود الذكية التي تم إدخالها بالفعل في الوقت الفعلي في  VEXplorer.وكمثال
على سبيل المثال  ،إذا كانت سلسلة البرجر التي يطلق عليها  Mburgerوهي بإصدار رمز كقسيمة شراء ) ، (VEXMburgerفستُ عرض جميع
معلومات  VEXMBurgerمثل كمية الرموز المميزة  ،والمصطلحات  ،وعدد عمليات االسترداد  ،وعدد حاملي الرموز فيVEXplorer

VExchange 2.2.3

VEXchangeهي منصة تبادل الرموز المشفرة ومخصصة لتداول رموز  VEXو رموزVEXM

 2.3استخدام البلوكشين
استنادا إلى بروتوكول  Achainلضمان تشغيل مستقر .نتوقع حجم تداول ضخم في نظامنا االيكولوجى
سيتم بناء منصة VEXANIUM
ً
المتطور عندما يتم تأسيسه بالكامل .تقدم  Achainحل مستقر وآمن وقابل للتطوير لتبني تقنية البلوكشين .ستسمح السرعة الفائقة لـ
 1000معاملة لكل ثانية وانخفاض رسوم المعامالت في منصة  VEXANIUMبأن يكون تطبيق ناجح لتكنولوجيا البلوكشين.
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 2.4حاالت االستخدام
 2.4.1جيل من سوق العمالت المشفرة

مثال  - Tokenomy (1تأسست بواسطة Indodax / Bitcoin.co.id
 Tokenomyهي عبارة عن تبادالت مشفرة التي لها عملياتها األساسية في إندونيسيا مع أكثر من  1،100،000مستخدم مع  Indodaxأو
 Bitcoin.co.idإنها تتوسع بسرعة إلى مدن وبلدان أخرى للسماح لمزيد من الناس بالوصول إلى شفرات . Tokenomyوهو عميل نموذجي
من  VEXANIUMمثل التجار اآلخرين.

أصبح  Tokenomyأول تاجر مسجل في منصة  VEXمع الرمز المميز  VEXكوديعة .وهو يريد إنتاج  1000قطعة من بطاقات الهدايا بقيمة
أمريكيا لكل منها .باستخدام عقد  VEXالذكي  ،سيتم إنشاء  1000من رموز VEXID100
دوالرا
 100دوالر أمريكي وتكلفتها بسعر 95
ً
ً
وسيتم تسجيل جميع معلومات الرمز المميز لـ  VEXID 100في البلوكشين نفسه وال يمكن تغييرها أو محوها .أي شخص لديه رمز
VEXID100واحد قادر على استرداد قيمة  100دوالر من  Tokenomyفي  Tokenomyبدفع  95دوالر بأي طرق دفع باستخدام تطبيق
 VEXسيتم تحويل الرمز المميز المسترد إلى محفظة  VEXالخاصة بـIndodax.

 2.4.2رموز AirDrop

مثال Mburger – 2

 MBurgerهي سلسلة برجر وترويجها لوجبة برجر الجديدة .يولد  100،000من الرموز المميزة  VEXMBurgerكل شخص يستهلك وجبة برجر
جديدة مع الرمز سوف يدفع  1دوالر أمريكي مقابله .تقرر  MBurgerاستخدام وظيفة  VEXM Airdropالستهداف مستخدمي  VEXالذين
بناء على
لديهم أطفال في عائالتهم .تمكن نظام  VEXمن العثور على  100.000مستخدم من المحتمل أن يكونوا الجمهور المستهدف ً
عاداتهم االستهالكية واهتماماتهم وموقعهم MBurger .ثم يطلق نظام  Airdropمن خالل دفع
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كمية معينة من الرموز المميزة  VEXوكل مستخدم من  100000سيحصل على رمز  VEXMBواحد في محفظتهم.

 2.4.3استرداد الرموز
مثال  - Mike - 3المستهلك

يوما ما عندما يكون بالقرب من متجر  Appleفي وسط هونغ كونغ .من
يتلقى  VEXAP Mikeمن  Appleفي تطبيق ً VEXANIUM App
خالل تطبيق  VEXANIUM Appفإنه يعرف أن  Appleتقدم ترقية له  -باستخدام رمز  VEXAPالمميز  ،سيكون بإمكانه االستمتاع بخصم ٪5
على شراء  Macbookكطالب .عندما يقوم مايك بالدفع  ،يقوم بنقل رمز  VEXAPإلى محفظة  VEXANIUMالخاصة بالصراف عن طريق
مسح رمز االستجابة السريعة .تتم المعاملة في غضون ثانيتين ويتم تطبيق الخصم على فاتورته Mike .تاجر سعيد!

 2.4.4تداول الرموز المميزة او المشفرة
مثال Tom - 4و  - Jerryالمستهلكون

دوالرا  ،لكنه يريد بيعه أثناء
أمريكيا مقابل 200
دوالرا
 XYZGymهو أفضل مركز للياقة البدنية في جاكرتا .يملك توم رمزً ا مميزً ا بقيمة 50
ً
ً
ً
طلبا لتداول الرمز
ذهابه إلى الواليات المتحدة لمواصلة دراسته .يسجل الدخول إلى  VEXchangeمن خالل تطبيق  ، VEXANIUMويضع
ً
جذابا Jerry .تتداول بـ  VEX 20لرمز  VEXMXGمن  ،Tomويستخدم Tom
المميز .انتقل  Jerryللتو إلى جاكرتا واكتشف العرض ووجده
ً
 VEX 20للحصول على  ٪ 10من التذاكر الدولية من السوق.

 2.4.5حملة ICO Airdrop
مثال  - 5شركة  - ABCشركة ُمنشئة فى البلوكشين
 ABCشركة ُمنشئة فى البلوكشين تخطط لـ  ICOوقد سبق أن أثيرت نصف النسخة المطبوعة المستهدفة من خالل البيع الخاص والبيع
المسبق من الجهات المعتمدة
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نظرا ألنه لم يعد بإمكانها نشر إعالنات من خالل  Googleو Facebook
للمستثمرين .اآلن تحتاج إلى ملء النصف اآلخر من خالل البيع العام.
ً
وغيرها  ،فإنها تقرر زيادة وصولها من خالل حملة لدخول واستخدام منصة  VEXإلنشاء رموزها .وتستهدف الحملة على وجه التحديد مستخدمي
اهتماما باستثمار  ICOعبر التطبيق وبثوا البث الهوائي نحو هؤالء المستخدمين .ويمكنه تحديد مقدار الرموز المميزة التي
 VEXالذين أبدوا
ً
سيتم اجراء  Airdropعليها واإلجراء المطلوب من المستخدم لتلقي  Airdropعلى سبيل المثال .رسالة إخبارية أو اشتراك في القائمة المميزة.
يدفع مقابل الخدمة عن طريق شراء رموز  VEXالتي تعتمد على حجم الحملة.
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. 3خريطة الطريق للمشروع
المرحلة  :0بدء المشروع وبيع الرموز ( الربع االول والثانى ) 2018

المرحلة  :1إطالق  VEXANIUMفي إندونيسيا ( الربع الثالث  /الربع الرابع ) 2018

خالل المرحلة األولى  ،سيعمل سوق  VEXANIUMبشكل كامل ومفتوح للتجار والمستخدمين الفرديين في إندونيسيا .يمكن للتجار
ومستخدمي المؤسسة إنشاء رموز القسيمة وبدء حمالتهم التسويقية بكل سالسة عبر تطبيق الهاتف المتحرك ذو المحطة الواحدة.
سيتمكن العمالء من تخزين واستبدال رموز القسيمة الخاصة بهم عبر تطبيقVEXANIUM

المرحلة الثانية :إنشاء نظام  VEXاإليكولوجي ( الربع االول والثانى ) 2019

في المرحلة الثانية  ،ستستكمل  VEXANIUMإنشاء النظام االيكولوجى من خالل إطالق  VEXchange VEXplorer. VEXchangeهو
سوق مميز يتيح للمستخدمين التداول في  VEXMو  VEX.وتتمثل مهمتها في تعظيم سيولة الرموز لزيادة استخدام وسحب قسائم التاجر.

المرحلة  :3توسيع األعمال في آسيا ()2019

في هذه المرحلة  ،نتوقع أن  VEXANIUMقد أثبتت بالفعل نجاح نموذج أعمالها واكتسبت قوة دفع كبيرة في سوقها المحلية .ثم سنتوسع
إلى المدن الكبرى أو المراكز التجارية بما في ذلك كواال لمبور  ،مدينة هوشي مينهى  ،سيئول  ،هونغ كونغ  ،بانكوك  ،دبي وسنغافورة.

المرحلة  :4توسيع األعمال إلى خارج آسيا ()2020
في هذه الفترة  ،سيركز  Vexaniumمحاولة االنخراط في السوق خارج آسيا مثل البلدان األوروبية ودول أمريكا الجنوبية وأفريقيا حيث البلدان
األكثر شعبية في العالم التي تدعم العمالت المشفرة
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 4اقتصاد العملة الرمزية VEX
 4.1العملة الرمزية VEX

 4.1.1استخدام الرمز المميز

 VEXهي الرموز المميزة المستخدمة للوصول إلى الخدمات عبر النظام االيكولوجى  VEXANIUMبأكمله .االستخدامات الرئيسية لرموز
 VEXهي:

) (1رسوم خدمة الجيل المميز للتاجر

سيقوم التجار بدفع رسوم الخدمة بـ  VEXإلنشاء الرمز الخاص بهم .على سبيل المثال  ،تولد  XYZGym 1000قطعة من رموز بطاقة الهدايا
بقيمة  100دوالر أمريكي .سوف تحتاج إلى دفع المبلغ المعادل لرموز  VEXإلى منصة VEXANIUM

) (2رسوم خدمة حمالت Airdrop

استنادا إلى عدد الجماهير المستهدفة التي تصل إليها في منصة VEXANIUMعلى سبيل المثال ،
سيدفع التجار رسوم الخدمة في VEX
ً
عندما يحتاج  MBurgerإلى تبادل رموز الكوبونات الخاصة به إلى  100000مستخدم من مستخدمي  ، VEXANIUMستقوم المنصة بتجميع
المبلغ المعادل لرموز  VEXمنMBurger

) (3الرموز التجارية

سوف يكون  VEXزوج تداول رئيسي لكل الرموز المميزة أو العمالت المشفرة على منصةVEXchange

) (4رسوم التداول

سيحصل المستخدمون على خصم بنسبة  ٪50على رسوم التداول في  VEXchangeإذا كان لديه كمية معينة من VEX
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 4.1.2معلومات عن الرموز المميزة وتوزيعها

سيتم إصدار رموز  VEXكرمز  ATP 1.0قياسي على بروتوكول  ،Achain ، ATP 1.0 Achain Blockchainهو معيار تقني ُيستخدم للعقود
الذكية في بلوكشين Achain

سيكون إجمالي  VEXالذي سيتم إنشاؤه على اإلطالق VEX.1،000،000،000

خطة توزيع الرمز المميز هي كما يلي:

التفاصيل

المخصص
الجزء ُ

نسبة التوزيع

الرموز تباع في بيع ما قبل البيع والبيع العام .سيتم

بيع الرموز المشفرة

40%

الكشف عن األموال التي يتم جمعها بانتظام.
المبكر .سيتم حجز
رموز لمستثمرى الممولين والمستثمر ُ

المبكرين
المستثمرين ُ

 ٪ 50من الرموز لمدة  6أشهر بعد نهاية البيع العام؛

والمستشارين

15%

وسيتم اإلفراج عن  ٪50المتبقية بعد  6أشهر أخرى.
احتياطي للتوسع المستقبلي والنظام البيئي.

مؤسسى VEXANIUM

20%

حوافز رمزية لفريق  VEXANIUMسيتم اإلفراج عن ٪ 50

فريق VEXANIUM

15%

من الرموز بعد  12شهرا من البيع العام والباقي  ٪ 50بعد
 18شهرا.
حوافز رمزية لمستخدمي الرموز (التجار واألفراد) في
الحمالت التسويقية.
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المستخدمين المؤيدين

10%

توزيع المبالغ
يتم توزيع المبالغ على النحو التالي:
البحث والتطوير٪ 30 :
 O2Oالغير متصل والتسويق٪ 50 :
العمليات٪10 :
أخرى٪ 10 :

 4.2رموز التاجر )(VEXM
يتم إنشاء رموز التاجر ) (VEXMمن خالل منصة  VEXANIUMالتي تستخدم العقود الذكية .سيتم تسمية الرموز المميزة التي ينشئها التجار
المختلفون باسم  VEXMerchantعلى سبيل المثال  VEXMBهو رمز  MBurgerسيتم تحديد مقدار الرموز المميزة لـ  VEXMالتي تم
إنشاؤها بواسطة التاجر نفسه .وعلى عكس رمز  ، VEXفإن  VEXMقابلة للتداول فقط فيVEXchange

 4.3بيع الرموز المشفرة ICO /
 4.3.1شروط بيع الرموز المشفرة
● سيتم قبول االيثريوم لـ  VEXفي بيع الرمز المميز في  1ايثريوم = 000 VEX ، 20و VEX 10 = 1 ACT
● الحد االقصى 20000 :ايثريوم أو ACT2،000،000 + VEX 18000
● تنتهي خدمة بيع الرمز المميز عند حدوث أي من الشروط التالية:
) (1يبلغ مجموع األموال التي تم جمعها  20،000من االيثريوم في أو قبل نهاية تاريخ البيع العام [ 16مايو]
) (2المبلغ اإلجمالي لألموال التي تم جمعها هو أكثر من  10000ايثريوم بحلول نهاية تاريخ البيع العام [ 16مايو]
● إذا لم توجد عمليات بيع للكمية  ، VEX 000،000،400تحتفظ الشركة بحقها في استخدام الرموز المتبقية لـ  ICOالثاني .سيكون السعر
الرمزي ألي  ICOثاني أكبر من هذه الجولة .تحتفظ اإلدارة بالحق في إنهاء هذا العقد  ،وإذا تم اتخاذ هذا القرار  ،سيتم إرجاع جميع أموال
االيثريوم إلى المشتري األصلي.
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. 5العمليات التجارية
 5.1نموذج األعمال واإليرادات

سيأتي دخل  VEXANIUMمن  4نماذج رئيسية في النظام االيكولوجى لـ VEXANIUM

) (1رسوم الخدمة من نظام جيل التاجر:

استنادا إلى كمية وقيمة  VEXMالمولدة.
مبلغا من  VEXكرسوم خدمة
ً
سيدفع التجار
ً
) (2رسوم خدمة حمالت Airdrop

استنادا إلى كمية وقيمة  VEXMالتي يتم توزيعها على الجمهور المستهدف.
مبلغا من  VEXكرسوم خدمة
ً
سيدفع التجار
ً
) (3رسوم التداول في VEXchange

) (4رسوم اإلعالن في VEXplorer

 5.2االستدامة

المستدام للرموز
اقتصاد ُ
أيضا استدامة االقتصاد
سيتم احتجاز دخل  VEXANIUMالخاص بـ  VEX tokensلمدة عامين لضمان دوران معقول وفعال .وستضمن هذه اآللية ً
لرموز  VEXوعملية VEXANIUM
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. 6الفريق والشركة
 6.1فريق اإلدارة

 ،Danny Baskaraالمؤسس والرئيس التنفيذي

كان Dannyالمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  ، Evoucher Indonesiaأكبر سوق على اإلنترنت في إندونيسيا مع
أكثر من  2،000،000مستخدم نشط .على هذا النحو  ،لديه فهم عميق والبصيرة من صناعة التسويق الترويجي .وهو
عاما من الخبرة في التسويق الرقمي واإلعالن والتجارة اإللكترونية.
رجل أعمال متسلسل يتمتع بأكثر من ً 12
 ،Robin Jangالمؤسس المشارك ورئيس العمليات

 Robinهو خبير في تكنولوجيا المعلومات والعمليات لديه أكثر من  10سنوات من الخبرة في كوريا والصين
وإندونيسيا .وهو المؤسس المشارك السابق لـ  ، Cashtreeأكبر منصة تسويق عبر اإلنترنت في إندونيسيا  ،وقد
تمكن من تحقيق أكثر من  10مليون مستخدم .كما قاد فريق تحليل البيانات والتعلم اآللي في واحدة من الشركات
الناشئة الرائدة في مجال البيانات الضخمة في جنوب شرق آسيا.

 ،Irwan Barusرئيس اجتماعى

رائدا في الترويج لمجتمع غير نقدي من خالل
 Irwanرجل أعمال نشط في تجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات .كان
ً
المشاركة في تأسيس  ، Keslesوهو موقع سوق الدفع بواسطة الهاتف النقال القائم على رمز  QRفي إندونيسيا.
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 ،Manto Tanمطور

 Mantoهو مطور كامل مع أكثر من سبع سنوات من الخبرة في تطوير البرمجيات .شارك في العديد من المشاريع
من تطوير األلعاب إلى الويب والهاتف الذكى  ،مع شغفه لتطوير المنتج.

 6.2المستشارون
)Constantin Papadimitriou (Kiki
رئيس Pundix
عاما كمؤسس ورئيس تنفيذي الثنين من أكبر شركات  Fintechفي إندونيسيا -
يملك  Kikiخبرة ً 17
Infinetworksو E2Payحصل على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر (جامعة بوردو) وبكالوريوس في علوم
أيضا عضو في لجنة جمعية البلوكشين اإلندونيسية ومستشار  ، PundiXأحد
الكمبيوتر (جامعة تولسا) Kiki .هو ً
أكثر مشروعات  ICOالمعترف بها في آسيا.

Patrick Linden
شريك إداري في RVP Venture Group
 Patrickهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  ، DealGuruالتي أصبحت أكبر شركة للتجارة اإللكترونية في شركة
 B2Cكما أنه أحد مؤسسي  Food Runnerالذي يعد أكبر منصة توصيل الطعام عبر اإلنترنت لشركة  SEAباع
 DealGuruفي عام  2014و  Food Runnerفي عام  ، 2015وهو اآلن مستثمر مالك نشط  ،منظم ومرشد للعديد
من الشركات الناشئة في آسيا وأوروبا.
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Roberto Capodieci
شغفا بتكنولوجيا المعلومات في عمر  6سنوات .وبحلول الوقت الذي كان فيه يبلغ من العمر
ً
اكتشف Roberto
 10أعوام  ،قام بتطوير وبيع أول لعبة فيديو له .متخصص في أنظمة االعتراض المشروعة وتحليل البيانات
الكبيرة  ،هو أيضا مستشار لوكاالت إنفاذ القانون  ،وهو شريك في  NXTالمصدر وأول من تطبيق تقنية
البلوكشين لتوريد سلسلة وتمويل التجارة .مؤسس جمعية  ، Zoo Blockchainكثيرا ما يتحدث روبرتو في
مؤتمرات حول البلوكشين.

Jason Lamuda
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  Berrybenkaوالشريك المؤسس لمجموعة Groupon Indonesia
Jasonهو رجل أعمال مشهور في التجارة اإللكترونية في إندونيسيا .أسس شركة  ، Berrybenkaواحدة من أكبر
وأكبر شركات التجارة اإللكترونية في إندونيسيا .كما كان  Jasonمؤسس  Oramiو  ، Disdus.comالتي حصلت
عليها  Grouponلتصبح Groupon Indonesia

Dallen Kim
الرئيس التنفيذي لشركة  Yteamsو  Cashtreeاندونيسيا
 Dallenهو الرئيس التنفيذي لشركة  Yteams Pte Ltdو  ، Cashtree Indonesiaناشر للمحتويات المتحركة متخصص
عالميا "Dungeon
أيضا مؤسس اللعبة الشهيرة
في اإلعالنات على الشاشة مع أكثر من  10مليون مستخدم .وهو ً
ً
"of Fighter

Edi Sulistyo
مؤسس )Loket.com (Go-jek Group
السيد  Sulistyoهو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا متسلسلة أسس العديد من الشركات الناشئة مثل
 LOKÉTو eEvent
و  OW.comو  Kamus.netوهو حاليا يرأس قطاعات الترفيه ضمن مجموعة  GO-JEKومستشار لعدد قليل
من  ICOsالبارزة في المنطقة
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TIAGO C. Alves

نائب الرئيس في Appcoin
Tiagoهو  ، VP Asia Pacific of Appcoinوهو بروتوكول مفتوح وموزع لمتاجر التطبيقات .يتمتع بأكثر من 12
عاما من الخبرة في مجال األدوار المتعلقة بالتكنولوجيا .وهو خريج هندسة البرمجيات من جامعة ماكاو  ،حاصل على
ً
درجة الماجستير في الماندارين وماجستير إدارة األعمال في اإلدارة التقنية من جامعة سان فرانسيسكو.

Lawrence Samantha
هو من قدامى العاشقين في مجال تعدين و تجارة العالم  ،يعود تاريخه إلى عام  .2011إنه يؤمن بقوة التشفير
لتغيير العالم .إن خبرته في مجال علوم الكمبيوتر والقيادة على القيام بالشيء الصحيح هي األسباب التي
دفعته إلى إنشاء العديد من حلول التشفير مثل  BitHargaلتحليل التسعير الفوري الفوري و HonestMining
التي تتمثل مهمتها في إجراء تعدين التشفير الموثوق به والذي يمكن للجميع الوصول إليه.

Calvin Kizana
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PicMix
عاما من الخبرة والخبرة في الصناعة وبناء شركات
هو رجل أعمال نشط ومهندس تكنولوجي غريب يتمتع بأكثر من ً 17
ناشئة ناجحة .وهو حائز على جائزة ) Ernst & Young (EYللتكنولوجيا ورجال األعمال الرقمية لعام  .2014يرأس
عالميا ألكثر من  22مليون
 ، Calvin PicMixوهو منصة وسائط اجتماعية قائمة على االهتمامات  ،والتي نمت
ً
مستخدم
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الممولين
 6.3المستثمرون ُ
Marcus Yeung
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SEAbridge Partners
هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  ، SEAbridgeوهي شركة رائدة في مجال االستثمار المصرفي في
مجال التكنولوجيا وتركز على فرص االستثمار في التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا واليابان .وهو مستثمر ذو خبرة
عاما من الخبرة مع خبرة أعلى مستوى كرئيس تنفيذي  ،و  ، CFOومالك  ،ومستثمر VC / PE
عالية يمتلك ً 20
ومستشار مالي.

Joseph Aditya
المؤسس والرئيس التنفيذي Ralali.com ،
هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  ،Ralaliأكبر بوابة إلكترونية للتسويق في إندونيسيا .هو سوق لألعمال
التجارية للسلع والصيانة والتصليح ) (MROللسلع.

Anton Soeharyo
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Touchten
هو رجل أعمال محترف في إندونيسيا أسس شركة  ، Touchtenأكبر شركة نشر في إندونيسيا .لقد كان مستثمر
في العمالت المشفرة و  ICOمنذ عام .2013
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 6.3مؤسسة VEXANIUM

تأسست مؤسسة  VEXANIUMالمشار إليها فيما يلي باسم "مؤسسة" وتعمل في سنغافورة .وهي ملتزمة بتعزيز تطوير VEXANIUM
وشفافيتها في الحكم لتعزيز التنمية اآلمنة والفعالة والمنظمة للنظام اإليكولوجي .وستساعد المؤسسة على إدارة القضايا واالمتيازات
العامة للنظام االيكولوجى من خالل إنشاء هيكل حكم جيد .وقد تم تصميم الهيكل في ضوء استدامة العمليات وفعالية اإلدارة وسالمة
أمواله .تلتزم مؤسسة  VEXANIUMبنشر تقارير مرحلية شهرية وتقارير مراجعة سنوية.

لجنة اإلدارة
لجنة اإلدارة مسؤولة عن إدارة واتخاذ القرارات في بنود جدول األعمال الرئيسية للمؤسسة  ،بما في ذلك تعيين المديرين التنفيذيين .تضع
اللجنة المعايير وتدير امتيازات المؤسسة.
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مركز التكنولوجيا

مسؤوال عن المراجعة والتطوير المستمر والتشغيل غير الثابت للتكنولوجيا األساسية الحالية المستخدمة.
يعد مركز تكنولوجيا VEXANIUM
ً
يتصل مركز التكنولوجيا بأعضاء المجتمع ويعقد بانتظام ندوات تقنية في المجتمع.

مركز التسويق
يتولى مركز تسويق  VEXANIUMمسؤولية األبحاث واستراتيجية السوق والمبيعات والترويج للتحالف ومنتجاته.

مركز اإلدارة
تدير إدارة  VEXANIUMالشؤون المالية والقانونية والشؤون اإلدارية واإلدارية .الشؤون القانونية تشمل مراجعة وصياغة وثائق مختلفة لمنع
المخاطر القانونية المحتملة ؛ وتشمل شؤون الموظفين والشؤون اإلدارية العمل والمكافأة والعمل اإلداري اليومي.

الممولين
. 8الشراكة والمستثمرون ُ
 8.1الشركاء اإلستراتيجيون

Achain （http://www.achain.com） 8.1.1
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 Achainهو بروتوكول بلوكشين عام تمكن المطورين من جميع مستويات الخبرة إلصدار الرموز المميزة  ،والعقود الذكية  ،وإنشاء تطبيقات
وأنظمة بلوكشين .تلتزم  Achainببناء شبكة بلوكشين عالمية تسهل تبادل المعلومات وقيمة المعامالت.

تم التعرف على منصة البلوكشين في  Achainعلى أنها  Blockchain 3.0التي تتميز باألمان والسرعة وقابلية التطوير .إن سرعته البالغة
 1000معاملة في الثانية وتكلفة المعامالت المنخفضة هي أفضل وسيلة لبناء  VEXأصبحت  Achainاآلن واحدة من أكبر النظم اإليكولوجية
عضوا في النظام االيكولوجى  Achainسوف يفيد بشكل كبير العمليات
في البلوكشين مع أكثر من  . Dapps30يعتقد فريق  VEXأن كوننا
ً
التجارية للمشروع واعتماد التكنولوجيا.

Tokenomy （http://www.tokenomy.com）8.1.2

""Tokenomyهو عبارة عن تبادل تشفيرى لتبادل البيانات ومنصة إطالق  ، ICOمع التركيز على األسواق التي تعاني من نقص الخدمات
والنمو العالي في جنوب شرق آسيا .تتيح خاصية  Tokenomyألي شخص تحويل أي عرض قيم بسهولة إلى رموز بلوكشين للتمويل
الجماعي  ،ومكافأة المجتمعات  ،وتتبع التبرعات أو غيرها من االحتياجات .يهدف  Tokenomyإلى إنشاء الشمول المالي وتمكين أي شخص
من التواصل مع شبكات التمويل البديلة العالمية لخلق االبتكار.

الشراكة مع  ، Bitcoin.co.idأكبر تبادل لألصول الرقمية في جنوب شرق آسيا  ،تساعد  Tokenomy VEXعلى الوصول إلى أكثر من
 1،000،000من المستثمرين والتجار المحتملين .بعد أن تم التحقق منها ومراجعتها كمشروع مؤهل  ،سيتم إدراج رمز  VEXالمميز في
Tokenomyعند بدء تشغيل المنصة.

 8.1.3محفظة )Kcash (https://www.kcash.com
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أيضا أول محفظة مختلطة في العالم تدعم سلسلة لعدة
 Kcashهو أول تطبيق متعدد االستخدامات للعملة الرقمية في الصين  ،وهو ً
منتجات  Kcashمكرسة إلنشاء منصة إدارة األصول الرقمية واحدة  ،وبيئة مالية مفتوحة وشاملة من البلوكشين .تدعم  Kcash BTCو BCH
استنادا إلى منصتي تعاقد  Ethhereumو  Achainالذكية .تتيح محفظة  Kcashالتخزين
و  ETHو  LTCو  Achainوآالف من العمالت الرقمية
ً
اآلمن للعملة الرقمية  ،والنقل  ،وحفظ األصول وغيرها من وظائف إدارة العملة الرقمية والوظائف المالية بسهولة من خالل المحفظة
الالمركزية داخل وخارج السلسلة التشفيرية.

وصوال إلى
الشراكة مع  Kcashال تسمح فقط بتخزين الرمز المميز  VEXفي محفظة آمنة أثناء وبعد مبيعاتنا المميزة  ،بل تمنح VEXANIUM
ً
بوابة التشفير المستقبلية.

PundiX (https://www.pundix.com) 8.1.4

 PundiXهو مزود حلول لنقطة بيع مميزة  POSلمحالت البيع بالتجزئة التي تسعى إلى قبول العمالت الرقمية في جنوب شرق آسيا PundiX
 POSتمكن المحالت التجارية والمقاهي والمتاجر لبيع عملة مشفرة إلى المستهلكين العامين ويبني على نجاح  ،Pundiوهو واحد من تطبيقات
الدفع النقدي غير المدفوعة برمز  QRاألكثر شعبية في إندونيسيا.
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Ralali (https://www.ralali.com) 8.1.5

 Ralali.comهو سوق التجارة اإللكترونية  B2Bالرائدة عبر اإلنترنت في إندونيسيا الذي يربط بين الموردين والمشترين في إندونيسيا .تعتبر
 Ralaliواحدة من أسرع الشركات الناشئة نمواً التي تقدم العديد من فئات المنتجات .تسمح لنا شراكتنا مع راللي بالوصول إلى اآلالف من
التجار لنشر رموز التشفير في النظام االيكولوجى VEXANIUM

)Cashtree (https://www.cashtree.com

 Cashtreeهي منصة إعالنية رائدة في إندونيسيا تستخدم أكثر من  12،000،000مستخدم في المنطقة .سيكون  Cashtreeشريك
 VEXANIUMللحصول على مستخدمي الرموز في مرحلة مبكرة.
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. 9الشروط واألحكام
يحتوي هذا القسم على تحذيرات قانونية وشروط عامة وشروط (يشار إليها فيما بعد باسم) SKU
لفهم محتويات هذه الورقة التعريفية  ،يرجى قراءة التعليقات أدناه بعناية
. 1التحذير والمساءلة
. 2غياب التمثيل والضمانات
. 3غياب التمثيل والضمان من قبل المستخدم
. 4مالحظات التحذير على البيانات المستقبلية
. 5معلومات السوق والصناعة وأي موافقة من اآلخرين
. 6غياب التوصية  /التوجيه
. 7نقص المعلومات أو المزيد من التحديثات
. 8حظر التوزيعات
. 9غياب  ICOمن األوراق المالية أو التسجيالت
. 10المخاطر ونقاط غير ُمتيقنة
نحثك ونوجهك إلى قراءة هذا القسم بالكامل بدقة وشمولية .إذا وجدت أنه من المربك والمثير للشكوك اتخاذ مزيد من اإلجراءات  ،فنوصيك
باستشارة مستشار قانوني  /مالي  /ضريبي و  /أو مستشار محترف آخر.

البداية
. 1يرجى أن تكون على دراية وبعناية بأن رموز االستخدام غير مشمولة أو مقصودة و  /أو مصممة لتكوين أوراق مالية في أي سلطة قضائية.
ال يشكل الورقة التعريفية و  /أو تصمم نشرة أو وثيقة عطاءات من أي نوع وال تهدف إلى تقديم عروض األوراق المالية أو طلبات االستثمار
في األوراق المالية في أي والية قضائية.
. 2هذه الورقة التعريفية ال تشكل أي رأي في أي اقتراح للبيع  ،أو الطلب في أي عرض من قبل موزع  /بائع لرموز مميزة يشار إليها فيما
جزئيا أو في أي شكل  ،أو يشير إلى عالقته بالعقد أو قرار االستثمار.
كليا أو
ً
يلي باسم "الموزع" لشراء رمز مميز ً -
. 3من أجل توزيع وإدارة الرموز المميزة  ،سوف ينتشر الموزعون مع  ، VEXANIUMوسوف يقومون بنشر كامل عملية مبيعات الرموز
المميزة لتمويل جميع المشاريع والشركات ومسار العملة المشفرة منVEXANIUM
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فضال عن عدم وجود عملة مشفرة أو أي
 .4ال يمكن ألي شخص أن يشارك بشكل قانوني في العقود المتعلقة ببيع وشراء الرموز المميزة ،
ً
شكل آخر مقبول للدفع بموجب هذه الورقة التعريفية .

. 5تخضع أي اتفاقية بين الموزع والمشتري  ،وفيما يتعلق بأي عملية بيع وشراء لـ رموز مميزة  ،لوثيقة منفصلة تحكم اتفاقية الشروط
أوال.
واألحكام العامة .في حالة وجود أي تضارب بين  SKIوالورقة التعريفية  ،يجب أن يشير إلى الوثيقة الصادرة ً
تماما أن المواطنين والمقيمين (دافعي الضرائب أو غير الضرائب) أو حاملي بطاقات الواليات المتحدة الخضراء للواليات
. 6أنت تفهم وتفهم
ً
المتحدة األمريكية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية سنغافورة ال يحترمون شراء رمز مميز على النحو العام في هذه الورقة التعريفية .
- 7في مسألة السلطة التنظيمية  ،ال توجد سلطة تنظيمية مقبولة أو معتمدة فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذه الورقة التعريفية .
ال يتم القيام بأية أعمال بموجب المجال القانوني أو المتطلبات التنظيمية أو اللوائح الخاصة بأي سلطة قضائية .ال يعني نشر هذه الورقة
التعريفية أو توزيعها أو االلتزام بأي قانون معمول به أو متطلبات أو قواعد تنظيمية.
. 8في إفصاحاتنا  ،الشركات والعمليات  ،نحثك بشدة على أي مخاطر وشكوك مرتبطة ب  VEXANIUMو  /أو الموزعين وعمليات األعمال
الخاصة بكل منها  ،و رموز مميزة  ،و  VEXANIUMالمبيعات األولية و  VEXANIUMالمحافظ (على التوالي المشار إليها في هذه الورقة
التعريفية ).
- 9ال ُيسمح بهذه الورقة التعريفية  -أو أي جزء منها  ،وأي نسخ منها  ،أو نقلها إلى أي بلد ُيحظر فيه توزيع أو توزيع الورقة التعريفية في ذلك
البلد.
. 10ال يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو أي جزء من هذه الورقة التعريفية دون تضمين كامل هذا القسم واألقسام المذكورة أعاله.
- 11يخضع أي اتفاقية أو صالحية أو صالحية لهذه االتفاقية وجميع اإلجراءات القانونية التي تتم بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها
لقوانين سنغافورة.

1
التحذير والمساءلة

إلى الحد األقصى المسموح به بموجب القانون الساري والقواعد واللوائح  ،ال تتحمل شركة  VEXANIUMو  /أو الموزع المسؤولية عن أي
أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو الحقة أو أي أضرار أخرى بأي شكل أو عقد أو غير ذلك (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،
خسارة الدخل أو الدخل أو األرباح  ،وفقدان االستخدام أو البيانات) الناشئة عن أو فيما يتعلق بأي قبول أو إشارة إلى هذه الورقة التعريفية أو
في أي جزء منها من قبلك.

2
غياب التمثيل والضمانات
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ال تقوم شركة  VEXANIUMو  /أو الموزعون بإصدار أو االعتراف بإصدار أي تعهد أو ضمان أو إحراج  -بأي شكل من األشكال ألي كيان أو شخص
 ،بما في ذلك التمثيل أو الضمان أو التاجر فيما يتعلق بحقيقة ودقة واكتمال أي المعلومات المقدمة في هذه الورقة التعريفية .

3
غياب التمثيل والضمان من قبل المستخدم

أنت تقر بأنه فيما يتعلق باستالم والوصول إلى أي مواد أو معلومات في هذه الورقة التعريفية  ،فإنك بذلك تمثل وتضمن لشركة
VEXANIUMو  /أو الموزع على النحو التالي
تماما بأن رموز االستخدامات ال تشكل أية أوراق مالية بأي شكل من األشكال في أي والية قضائية
أ) تقر وتقر
ً
ب) توافق وتقر بأن هذه الورقة التعريفية ال تشكل و  /أو تصمم نشرة أو وثيقة تقديم العطاءات من أي نوع  ،وليس المقصود منها أن
عرضا لألوراق المالية في أي دائرة قضائية أو انتشار استثمار في األوراق المالية .أنت غير ملزم باالشتراك في أي عقود أو التزامات
تشكل ً
ملزمة قانونً ا وال يتم تلقي أي عملة مشفرة أو مدفوعات أخرى في نطاق هذه الورقة التعريفية
ج) توافق وتقر بأنه لم يتم فحص أو اعتماد أي سلطة تنظيمية من المعلومات الواردة في هذه الورقة التعريفية  ،لن يتم اتخاذ أي إجراء أو
سيتم إجراؤه بموجب المجال القانوني أو المتطلبات التنظيمية أو اللوائح في أي والية قضائية وأي منشورات أو ال يشير توزيع هذه الورقة
التعريفية إليك إلى أنها امتثلت للقانون الساري أو المتطلبات التنظيمية أو اللوائح المعمول بها
د) أنت توافق وتقر بأن هذه الورقة التعريفية  ،والسلوك و  /أو بيع الرمز المميز ، VEXANIUMأو بيع أي الرموز المميزة المستقبلية في
تبادل عملة معماة ،ال يجوز تفسيرها ،أو اعتبرها لك كما يدل على مزايا  VEXANIUMو  /أو الموزع  ،و رموز مميزة ،و  ، VEXANIUMوالبيع
المميز  VEXANIUMكل حسب توجيهات هذه الورقة التعريفية.
هـ) أنت تدرك أن توزيع ونشر الورقة التعريفية ألي جزء منه أو أي نسخة منه  ،أو قبوله من قبلك  ،غير محظور أو محظور بموجب القانون
المعمول به  ،وأية ترتيبات ولوائح في واليتك القضائية وجميع األماكن حيث يتم فرض قيود على الملكية
و) تقر وتوافق على أنه من أجل شراء رمز مميز  ،ال يجب تفسير رمز مميز أو تصنيفه و  /أو معاملته على أنه:
❏أي نوع من العمالت (على شكل عملة ورقية) باستثناء العملة المرادفة و  /أو النقود الرقمية.
❏جميع أنواع أدوات االستثمار مثل ؛ الديون واألسهم و  /أو األوراق المالية الصادرة عن أفراد أو كيانات (إما  VEXANIUMأو موزعين).
❏جميع الحقوق والتفضيالت و  /أو المشتقات المتعلقة بالدين والمخزون و  /أو األوراق المالية.
❏جميع أشكال خطط االستثمار الجماعي.
❏جميع أشكال الحسابات مستحقة القبض.
❏أي شكل مشتق من وحدة األعمال المستحقة.
❏جميع األوراق المالية واألوراق المالية األخرى .
تماما أن المواطنين والمقيمين (دافعي الضرائب أو غير دافعي الضرائب) أو الواليات المتحدة والجمهوريين وحاملي
ز) أنت تدرك وتعي
ً
البطاقة الخضراء في سنغافورة  ،ال يحترمون لشراء رموز االستخدامات كما هو مشار إليه في هذه الورقة التعريفية.
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تماما أنه من حيث المفهوم األساسي لفهم جميع اآلليات التشغيلية والوظيفية واالستخدام والتخزين والنقل وغيرها من
ح) إنك تقر وتعلم
ً
المواد من أنظمة البرمجيات المجمعة  ،أو أنظمة البرمجيات المعتمدة على البلوكشين  ،أو العملة المشفرة أو أي شيء آخر متعلق بآليات
تخزين الرمز المميز  ،وتكنولوجيا البلوكشين التكنولوجيا الذكية (التكنولوجيا الذكية).
) 1أنت على دراية كاملة بفهم أنه في حالة رغبتك في شراء رموز مميزة ،ستكون هناك مخاطر مرتبطة بـ  VEXANIUMو  /أو الموزعين
والعمليات التجارية الخاصة بهم  ،و رموز مميزة ،و  VEXANIUMكبيع رموزها  ،و  VEXANIUMكمحفظة تخزينية.
تماما وتقر بأن  VEXANIUMأو الموزع غير مسئولين عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير ذلك من أي نوع
ي) توافق
ً
عقدا أو غير ذلك (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،خسارة الدخل أو الدخل أو األرباح وأي خسارة االستخدام أو البيانات) التي
كان أو
ً
تظهر خارج أو فيما يتعلق بأي قبول أو مرجع لهذه الورقة التعريفية أو في أي جزء منها من قبلك .
ك) جميع البيانات الواردة أعاله صحيحة وكاملة ودقيقة و  /أو مقبولة وغير مضللة منذ بدء وصولك إلى و  /أو قبولك للملكية وهذه الورقة
التعريفية أو أقسام مشابهة (عند االقتضاء).

4
مالحظات التحذير على البيانات المستقبلية

تتضمن جميع البيانات الواردة في هذه الورقة التعريفية (التي يتم إعدادها في بيان واعي وغير واع  ،شفهي قد يجعل  VEXANIUMو  /أو
موزع)  ،بيانات الحقة تعكس وجهات نظر الموزع الحالية فيما يتعلق بخريطة التنفيذ  ،واألداء المالي  ،استراتيجية العمل والخطط المستقبلية ،
سواء فيما يتعلق بالتوزيع والصناعة  ،وكذلك القطاع الذي يعمل فيه الموزع .بيان يحتوي على العبارة" نية "أو "تقدير "أو" لو "أو" يمكن "أو
"خمن "أو" خطة "أو" يؤمن "أو" مشروع "أو" توقع "أو " الغرض " "،قد " "،سوف " "،يمكن " "،متابعة " ،وبيانات مماثلة هي األحداث
المستقبلية أو المستقبلية .جميع البيانات المستقبلية تتناول قضايا تنطوي على مخاطر وعدم يقين.
في جوهرها  ،تتضمن جميع البيانات المستقبلية مخاطر معروفة وغير معروفة  ،وأوجه عدم اليقين  ،والعديد من العوامل األخرى التي قد
تتسبب في شيء ما في المستقبل كنتيجة أو أداء أو إنجاز لشركة  VEXANIUMوالموزعين .تشمل هذه العوامل:
أ) التبادل و  /أو التغييرات في الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية وأسواق األوراق المالية أو المعامالت المعرفية خارج نطاق ترتيب
البلدان التي تقوم فيها شركة  VEXANIUMو  /أو الموزعون بعمليات تجارية
ب) قد ال تكون المخاطر التي تسبب  VEXANIUMو  /أو الموزع قادرة على تنفيذ أو تنفيذ إستراتيجية أعمالها وخططها المستقبلية
ج) التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية والعملة المشفرة
د) استراتيجيات النمو الداخلية المتوقعة من  VEXANIUMو  /أو الموزعين
هـ) ظروف خاصة وعاجلة مثل الحرب أو أعمال اإلرهاب الدولي والمحلى
و) حالة القوة مثل وقوع الكوارث الطبيعية الذي يؤثر على األعمال و  /أو تشغيل  VEXANIUMو  /أو الموزع
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ز) عوامل أخرى خارجة عن سيطرة رموز  VEXANIUMو  /أو الموزعين

ح) أي مخاطر وأوجه عدم يقين مرتبطة بـ  VEXANIUMوموزعيها وعملياتها التجارية  ،ووالرموز المميزة على التوالي كما هو مشار إليه في
هذه الورقة التعريفية.

5
معلومات السوق والصناعة وأي موافقة من اآلخرين

لدعم األنشطة والعمليات  ،تأتي الورقة التعريفية مع مجموعة من المعلومات  ،بما في ذلك معلومات السوق والصناعة والتقديرات
المستمدة من المسوحات الداخلية والبحوث المتعمقة القائمة على توجه أبحاث السوق .نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن جميع األبحاث مثل
المسوحات والتقارير ونتائج الدراسة وأبحاث السوق والمعلومات المتاحة للجمهور المصممة والمعدة من مصادر أخرى موثوقة .على الرغم من
أنه يمكن إحالة هذه الموارد وموثوقيتها  ،إال أنه ال يوجد ضمان لدقة أو اكتمال المعلومات.
في حالة إيداع  ، VEXANIUMوافق الموزع والشركات التابعة له على إدراج االسم و  /أو المعلومات المرفقة به أو المرفقة به  ،إلى أي
شخص فيما يتعلق بهذه الورقة التعريفية وعدم وجود أي تمثيل أو ضمان أو عمل يهدف إلى الوجود من أجل دقة أو اكتمال المعلومات  ،ال
ُيطلب من الشخص إخطار جميع التغييرات في نفس الوقت.
في حالة  VEXANIUMو  /أو الموزع لضمان اتخاذ إجراء معقول  ،تتم معالجة جميع المعلومات بشكل مناسب ومعقول  ،ومع هذا
VEXANIUMو  /أو الموزع ال يقوم بإجراء أو ربط المراجعات المستقلة للمعلومات التي تتم معالجتها على أساس مصادر أطراف ثالثة ،
باستثناء التحقق من دقة واكتمال المعلومات .ولهذا السبب  ،ال تقوم  VEXANIUMأو  /أو الموزع وال تعمل نيابة عن الشركات التابعة لها
بعدم تمثيل أو ضمان أي دقة أو اكتمال لهذه المعلومات  ،وال ُيطلب منها إعالمك بالتغييرات في نفس الوقت.
6
غياب التوصية  /التوجيه

لتسهيل فهم أفضل للرموز المميزة المتوفرة للشراء من قبل الموزعين  ،وكذلك العمليات التجارية لـ  VEXANIUMو  /أو الموزعين  ،يتم
استخدام بعض المصطلحات الفنية واالختصارات  -وألوصاف محددة  -في هذه الورقة التعريفية .ال يمكن التعامل مع األوصاف والمعاني
المدرجة على أنها تعريفات خالصة للمعنى وال يمكن تكييفها مع المعايير في الصناعة أو االستخدام العام .وتشمل القيود و  /أو النطاق
الختيار كلمة واحدة  -عند استخدامها  ،بما في ذلك أشكال متعددة والعكس بالعكس والكلمات التي تعني  -عند استخدامها  ،األشكال
المحايدة والنوع االجتماعي المعاكس .واإلحاالت إلى الناس تشمل الشركات.
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7
نقص المعلومات أو المزيد من التحديثات

يوصي  VEXANIUMو  /أو الموزع بشدة بعدم قبول أية معلومات من هذه ا لورقة التعريفية  /أو تفسيرها على أنها استشارات تجارية أو
قانونية أو مالية أو ضريبية باالشتراك مع  VEXANIUMوالموزع و رموز مميزة وكل المشار إليها في هذه الورقة التعريفية .في هذا القسم
 ،توصي  VEXANIUMو  /أو الموزع بالتشاور مع أي خبير استشاري قانوني أو مالي أو ضريبي أو أي خبير آخر بخصوص  VEXANIUMو  /أو
الموزع بعد عمليات البيع  ،ورمز مميز  ،و  VEXANIUMعلى التوالي على النحو المشار إليه في هذه الورقة التعريفية  .يجب أن تكون مدركً ا
تماما بأنك قد تكون عرضة للمخاطر المالية ألي عملية شراء للرموز المميز فى الوقت الغير محدد.
ً

8
حظر التوزيعات

ال يجوز تفويض أي شخص أو تقديم معلومات أو تمثيل غير مدرج في هذه الورقة التعريفية  ،فيما يتعلق بالرموز المشفرة  ،و ICO
 ،VEXANIUMومحفظة  VEXANIUMعلى التوالي كما هو مشار إليه في هذه الورقة التعريفية  ،وحيثما تتوفر  ،المعلومات أو التمثيل
يشار إليها على أنها معلومات رسمية من  VEXANIUMو  /أو الموزع .ال يكون عرض رموز  VEXANIUMاألولية (كما هو مشار إليه في هذه
الورقة التعريفية) في حالة حيث توجد عروض متواصلة أو يقدم اقتراحات أو آثار غير متغيرة أو ينطوي تطورها على تغييرات جوهرية في
اعتبارا من
العالقات والظروف واحتماالت  VEXANIUMو  /أو الموزع في أي بيان للحقائق أو المعلومات الواردة في هذه الورقة التعريفية
ً
تاريخ هذه االتفاقية.

9
غياب  ICOمن األوراق المالية أو التسجيالت

قد يحظر القانون توزيع الورقة التعريفية أو أي من أجزائه  ،والمتطلبات التنظيمية وأية لوائح في أي والية قضائية .في حالة الحظر  ،يجب عليك
إخطار نفسك  ،ويجب عليك مالحظة أن أي قيود واردة في الورقة التعريفية أو في أي جزء من أجزائه  ،هي مسؤوليتك وتتحمل مسؤولية
VEXANIUMو  /أو الموزع.
في مثل هذه الحالة  ،ال ُيسمح ألي شخص لديه نسخ الورقة التعريفية موزعة أو منتشرة  ،أو ممنوح حق الوصول إلى أي شخص لديه هذه
الورقة التعريفية  ،بمشاركتها مع اآلخرين  ،أو إعادة إنتاج أو توزيع الكتاب األبيض أو المعلومات الواردة فيه ألي غرض .أو السماح بحدوث أشياء
مشابهة.

10
المخاطر ونقاط غير ُمتيقنة
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يجب على المشترين شراء الرمز المميز كما هو مشار إليه في الورقة التعريفية مراقبة وتقييم جميع المخاطر والشكوك المرتبطة

 ،VEXANIUMموزعيها وعملياتها التجارية  ،ورموزها المشفرة ومحفظتها كما هو مشار إليه في هذه الورقة التعريفية  .كل المعلومات
المكتوبة في الورقة التعريفية و  SKUترتبط بشراء رمز مميز .إذا أصبحت مثل هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين حقيقة واقعة  ،قد تتأثر بشكل
جوهري األعمال التجارية والوضع المالي ونتائج العمليات وآفاق  VEXANIUMو  /أو الموزعين .في هذه الحالة  ،قد تفقد كل أو جزء من قيمة
الرمز المميز.
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