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)smart buy-back( إطالق أول اتفاقية إعادة الشراء الدكية
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Please take notice: This translated version does not represent the official contract represented
by the original "English whitepaper". As a result use the information in this document as a guide
and the English version available on the website as the official version.
إشعار أخذ يرجى: األصلي "اإلنجليزية العمل ورقة" يمثله الذي الرسمي العقد تمثل ال المترجمة النسخة هذه.  ونتيجة،استخدم لذلك
رسمية كنسخة الموقع على المتاحة اإلنكليزية والنسخة كدليل الوثيقة هذه في الواردة المعلومات
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 ساباتيني.حقوق المؤلف – م

المقدمة
المشاكل المتعلقة بالعملة المشفرة التي تواجه بها المستثمرين:
العقبة الرئيسية للمستثمرين المحتملين للعملة المشفرة هي عدم اليقين من قيمة هذه العملة ،حيث تعاني قيمتها من تقلبات كبيرة في وقت قصير
(حتى من يوم آلخر) مما يؤدي إلى التعرض الكبير لألخبار أو الشائعات الموجودة في السوق .وبسبب ذلك أصبحت هذه العملة في رأي
للمستثمرين المحتملين استثمارامن االستثمارات التي لديها درجة عالية من المخاطر ،وخاصة بالنظر إلى التهديدات مثل الحظر من قبل بعض
البلدان أو التنظيم الجامد للعملة المشفرة في السوق ،والذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار العملة المشفرة.

حلنا:
تغطياتفاقية إعادة الشراء  SAVE buy-backخطر انهيار العملة المشفرة الخاصة بك .وتدفع نسبة مئوية من االستثمار الخاص بك
لتغطية ذلك الخطر لمدة عام واحد ،وإذا كانت تنخفض قيمة العملة المشفرة الخاصة بك تحت نسبة معينة وذلك من قيمتها األصلية،
سوف تسترد  % 100من االستثمار األولي الخاص بك ،كما هو موضح أدناه.
ندخل مفهوم جديد وهو تغطية االستثمار الخاص بك في العملة المشفرة:
اتفاقية ذكيةإلعادة الشراء( )smart buy-backللعملة المشفرة ()cryptocurrency
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كيف يعمل االتفاقية الذكية إلعادة الشراءSAVE
عن طريق اتفاقية ذكية إلعادة الشراء  ،SAVE buy-backيمكن لك الحفاظ على النقود المشفرة cryptocoinsفي أمان.إذا
انخفضت العملة المشفرة إلى أقل من نسبة مئوية معينة من قيمتها األولية ،فإن االتفاقيةتشتري تلقائيا القطع النقدية منك للقيمة
األولية بالضبط.
مثال :لديك عملة واحدة  Z1وتقوم بإنشاء وتوقيع اتفاقية إعادة الشراء ،buy-backجيث  100 = 1Zاليورو  €أمريكي والنسبة
المتفق عليها إلعادة الشراء  buy-backهي ( %2يمكن أن تختلف النسبة المئوية لكل قطعة النقود) .إذا أصبحت قيمة 1Zأقل
من  2اليورو ( €اليورو €ين) لفترة أطول من  30يوما ،االتفاقية الذكية إلعادة الشراء  buy-backستقدم لك تلقائيا خيار
شراء 1Zمنك بقيمة  100اليورو  €أمريكي.
وستكون هناك حاجة النقود المشفرة  SAVE cryptocoinsإلنشاء وتوقيع اتفاقية إعادة الشراء  ،buy-backوسوف تكلف
االتفاقية  %7من القيمة التي تريد تأمينها .ومن النسبة المذكورة  ،%7تدفع نسبة  %5بأموال فيات (اليورو  €أمريكي) ونسبة
 %2في نقود  ،SAVEوبالتالي تنشاء الحاجة لشراء النقود  ،SAVEويمكن إجراء الشراء بوقت العرض األوليللعملة ICO
بسعر خاص أو بعد العرض.ICO
مثال :ستكون تكاليف إنشاء إتفاقية إعادة الشراء buy-backللنقود المشفرة  cryptocoinsبقيمة  100اليورو  7 €اليورو €
كما يلي:
• يدفع مبلغ وقدره 5اليورو  €عن طريق أموال فيات (اليورو )€
• يدفع مبلغوقدره 2اليورو  €عن طريق النقود SAVE
وتنفذ إتفاقية إعادة الشراءbuy-backبشكل تلقائي لما تنخفض قيمة النقود المشفرة المدرجة في اتفاقية إعادة الشراءbuy-
backتحت نسبة  %2من القيمة األولية وذلك لفترة  30يوما.
النقود المشفرة  SAVEالتي تدفعهاأنت لهدف إنشاء اتفاقية إعادة الشراء  buy-backهي محمية ومسدودة تلقائيا لمدة عام
واحد ،وتوجد هناك احتماالنعلى ما يمكن أن يحدث معها:
 .1ال تنخفض قيمة النقود المشفرة المدرجة في اتفاقية إعادة الشراء  buy-backتحت النسبة األولية  %2لمدة عام واحد
من اتفاقية إعادة الشراء  .buy-backوتحفظ على النقود المشفرة SAVEالتي تفتح ويمكن لك استخدامها من أجل
شراء اتفاقية إعادة الشراء buy-backجديدة أو يمكن لك بيع النقود المشفرة في السوق لهدف الحصول على أرباح.
 .2النقود المشفرة المؤمنة عن طريق اتفاقية إعادة الشراء buy-backتنزل تحت نسبة  %2من القيمة األولية لمدة 30
يوما ونحن نشتري منك النقود المشفرة في قيمتها األولية ونحصل بالتالي على النقود المشفرة .SAVE

حقوق المؤلف – م .ساباتيني

©CMD Venture Technology SRL

un Contract
%Semnaţi
وتدفع نسبة 5
توقع اتفاقية ذكية
Inteligent
şi
5% în
 plătiţiوتأمين مبلغ
بالنقود لتغطية
numerar pentru a acoperi
االستثمار

العميل

suma Investiţiei.

buy-back
 deذكية إلعادة
اتفاقية
الشراءContract
inteligent
الطرفين
إنشاء اتفاقية خيارية بين
buyback
بشكل الرمز في
وتحريرها
Un contract opţional
între
Părţi
se încheie prin scrierea
sa în
.blockchain
formă
cod în
blockchain.
 deولكن
مجهول ين،
المعنيين
فإن األشخاص
Persoanele implicate sunt
العام
السجل
االتفاقيةموجودة في
anonime, însă contractul este

Cumpărați 2% în monede
blocateالعمل
نسبة %2 înفي
تشتري
SAVE
decurs
لمدة عام واحد
SAVE
المسدودةde 1
an

disponibil în registrul public.

نشتري بنظام إعادة الشراء
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 )2ال تنخفض قيمة النقود إلى سعر تحت نسبة %2
من سعر االستثمار الخاص بك خالل  30يوما.
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توزيع العرض األولي للعملةICOToken
توزع البيع الجمعي للنقود المشفرة  SAVE tokensفي مرحلتين رئيسية والمرحلة األولة هي البيع األولي
الخاص خالل العرض األولي للعملة  ،Private Presale-ICOوالمرحلة الثانية هي البيع العام خالل العرض األولي
للعملة public ICOوهذه المرحلة منفصلة في  4مراحل  .خالل شهر واحد بعد انتهاء البيع الجمعي ،تنتشر النقود المشفرة
SAVEفي أسواق البورصة.
وتصدر العدد األكبر  350مليون  tokensخالل العرض األولي للعملة  –ICOوهي معروفة تحت االسم
 .hardcapولن تصدر عدد إضافي من التوكنس  tokensبعد ذلك.
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* العملة في  tokensالتي لم يتم بيعها في المراحل الخاصة والعامة تحفظ في الصندوق االحتياطي وتغلق لفترة معينة من
الوقت.
التفرة التقريبية * لمراحل  ICOهي التالية:
• المرحلة الخاصة 23 :شباط –  23آذار 2018
• فترة االستراحة بين المراحل الخاصة والمراحل العامة 24 :آذار –  21نيسان 2018
• المرحلة العامة التابعة ألسبوع  30 – 22 :1نيسان 2018
• المرحلة العامة التابعة ألسبوع  8-1 :2أيار 2018
• المرحلة العامة التابعة ألسبوع  17-9 :3أيار 2018
• المرحلة العامة التابعة ألسبوع  25-18 :4أيار 2018
* يمكن تعديل الفترة حسب تحقيق األهداف الخاصة والعامة.
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توزيع األموال التي تم جمعها خالل فترة البيع الجمعي التابع للعرض األولي للعملة ICO
crowdsale
 %50من األموال التي تم جمعها خالل  ICO crowdsaleتستخدم لهدف إنشاء منصة االتفاقية الذكية إلعادة الشراء
 smart buy-backو  ،blockchainوالمحفظة النقالة ،ومحفظة ويب.
 %15من األموال ستستخدم لهدف التسويق والدعايةواإلعالنات التجارية لترويج األموال ولضمان نجاحها.
يرجى مراجعة الرسم أدناه لمعرفة كيفية استخدام جميع األموال:
توزيع أموال ICO

تراخيص المحتوى %5
الشبكة القانونية %5
العام واإلدارة %7
عملية تنفيذية %8

التطور %50

صندوق احتياطي %10

اإلعالنات والحمالت %15

العام واإلدارة
إعالنات وحمالت الترويج
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الشبكة القانونية
الصندوق االحتياطي

تراخيص المحتوى
عمليات تنفيذية
التطور
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خريطة طريق

Q4 – 2017
تطوير المفهوم
حقوق المؤلف
تطوير الموقع اإللكتروني
خريطة الطريق
-

-

Q1 – 2018
SAVE token ICO:
 إصدار وإطالق ( SAVE token ICOالموقع اإللكتروني واالتفاقية الذكية) لبدء إجراءات البيع الجمعيcrowdsale
يجب لفريق التطوير أن يعمل لتنفيذ النموذج األولي وتنفيذ SAVE Token

Q2 - Q3 - 2018
-

الخدمات والمشاريع المعلنة:
إنجاز الخدمات المحتملة (حلول الدفع واتفاقية إعادة الشراء الذكية ) ،)buy-backومشاريع (محفظة
ويب) ،وآداء ثالثة تستخدم مع SAVE token

-

Q3 – 2018
اختبار أداء العملة
اختبار أداء –SAVE Tokenيبدء االختبار فريق التطوير
اختبار االتفاقية الذكية
-

Q3 – 2018
-

بداية تطوير شبكة اختبار العملة:
تهدف فريق التطوير إلى إنشاء وتطوير شبكة اختبار لضمان العمل الجيد خالل مرحلة التطوير

Q3 - Q4 – 2018
إطالق منصة اتفاقية إعادة الشراء buy-back
إطالق الموقع اإللكتروني الكامل لعمليات إعادة الشراء  buy-backواالتفاقية الذكية
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