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نبذة مخترصة   .1
إن بايسينت هي محفظة الكرتونية محمولة مزدوجة حيث ميكن تزوديها بالعمالت املشفرة مثل )البيتكوين، إيرث، 

اليتكوين( حيث أنها تتميز بوجود سيولة عالية وعمالت إلزامية يف نفس التطبيق الخاص باملحمول. إن ذلك يسمح 

لحاميل العمالت املشفرة بطرق إنفاق متعددة باإلضافة إىل العبور إىل عامل العمالت اإللزامية والعمالت املشفرة. من 

خالل امتالك محافظ محمولة متكاملة من العمالت اإللزامية والعمالت املشفرة، باإلضافة إىل وجود خيار امتالك بطاقة 

ائتامنية مربوطة ببايسينت، فإن بايسينت قامت باقتحام والحصول عىل قبول يف 200 دولة و36 مليون نقطة. عن 

نظام التأثري املتبادل الخاص ببايسينت ونقاط البيع عرب الجوال الخاصة ببيسينت تسمح بالقيام بعملية الدفع الخاصة 

بالإلمور اليومية مثل املرافق والكابالت ووقت البث الخاص بتلكو. سيتم القيام بإجراء جميع التحوالت من العمالت 

املشفرة إىل العمالت اإللزامية يف الوقت الحايل. 

عرضنا للبيع الفريد وامليزة التنافسية يف السوق   .2
ستقوم بايسيتوس، محفظة العمالت املشفرة واالمتداد الخاص مبحفظتنا للعمالت اإللزامية، بسد الفجوة وخلص أنظمة 

ذات تأثري متبادل من العمالت اإللزامية والعمالت املشفرة. وبسبب كون بايسينت منتج طويل العمر واملدى، فقد قمنا 

بإنشاء شبكة ونظام ذو تأثري متبادل ومتسع ومستمر من النقود اإللزامية. لقد قمنا بتأمني وجود الرخص التنظيمية 

ونحن كذلك اآلن يف محادثات رشاكة مع العديد من الحكومات، البنوك والرشكات إلنشاء نظام ذو تأثري متبادل أضخم 

من ذلك لبايسينت وبايسينتوس. لقد قمنا بالفعل بعمل خطوات ناجحة واسعة املجال فيام يتعلق بالتطبيق ونحن 

كذلك ملتزمون بالكامل بتطوير املحفظة. سيكون التطوير يف جوانب متعددة كالتايل: 

2-1 الرتاخيص التنظيمية 
لقد قمنا بالحصول عىل الرتاخيص التنظيمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والفلبني ونحن اآلن قيد العمل للحصول 

عىل موافقة دولة سنغافورة باإلضافة إىل هونج كونج. فمن خالل تلك الرتاخيص، سنكون قادرون عىل بدء العمليات يف 

الدول وبناء قاعدة من املستخدمني. 

2-2 البنوك 
نحن اآلن قيد محادثات عىل املستوى الثاين للحصول عىل ولدمج بنكني يف الفلبني إلنشاء نظام ذو تأثري متبادل أكرب 

لبايسينتوس. سيقف دور بايسينت عىل كونها قناة أونالين للبنوك املدمجة، باإلضافة إىل تقديم الخدمات الخاصة 

بتمويل املرشوعات الصغرية والخدمات البنكية األساسية بالنسبة لغري املتعاملني مع البنوك. إن تلك االسرتاتيجية 

ستسمح لنا بإنشاء فروع أكرث يف أسيا باإلضافة إىل اقتحام األسواق الضخمة بصورة أرسع.  
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2-3 التبادل 
نخن اآلن نقوم بعمل محادثات تفاوضية لتطوير واستضافة نظام التبادل الخاص بنا )نظام بايسينت للتبادل الحايل( 

يف ديب من خالل العمل ضمن رؤية البنك املركز لإلمارات. سيقوم ذلك األمر سيسمح بإتاحة بوجود تسعري وسيولة 

لبايسينتوس وغريها من العمالت املشفرة يف الوقت الحايل. سيكون ذلك املجال هو أول تبادل للعمالت املشفرة تم بناء 

يف العامل عىل أساس التبادل املنظم. 

2-4 البنية التحتية للبيع 
نحن اآلن قيد تقدم املحادثات مع إثنني من االقتصادات الرئيسية يف الرشق األوسط لتطوير شبكة دفع رقمية موحدة 

للخدمات البنكية والحكومية من خالل بايسينت كمستضيف عىل اإلنرتنت للبنية التحتية للدفع املحيل. 

معلومات عن بايسينت   .3
إن بايسينت هو امتداد لتيكسنت أسيا بتي املحدودة. ليك تم اختيار سنغافورة ليك يكون بها املقرات الرئيسية لرشكتنا. 

إن مسار العالقة كالتايل: 

لدى سنغافورة ثقافة مزدهرة من التكنولوجيا التمويلية.   •

إن سلطة النقد يف سنغافورة )MAS( هي مفتوحة اآلن لتبني أفكار جديدة عن تقنية التمويل.   •

يوجد يف جنوب أسيا عدد ضخم من السكان الذين يستخدمون الهواتف املحمولة والذين هم يف نفس الوت   •

منفتحني عىل النقود املحمولة حيث يبلغ عدد األشخاص غري املتعاملني مع البنوك 625 مليون شخص تقريًبا. 

1. Policy Research Working Paper 7255 The Global Findex Database 2014 Measuring Financial Inclusion around the World

     (http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf)
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املشكلة التي نقوم بحلها  .4

 
4-1 اتاحة النقد املشفر للعامة

إن أحد أهم األهداف لتيكسينت هي اتاحة سوق/ نظام التأثري املتبادل للعمالت املشفرة للجمهور العريض. إن ذلك 

الجمهور قد يكون لديه خربة قليلة للغاية فيام يتعلق بالعمالت املشفرة ومن املحتمل بشدة أنهم لن يكون لديهم 

سهولة يف الدخول إىل واستخدام واالستثامر يف العمالت املشفرة. عالوة عىل ذلك، هنالك خوف من وسائل التكنولوجيا 

الجديدة واالبداعية والتي تحتاج إىل وسائل للتغلب عليها. يف تطبيق بايسينت، فإنه ميكن للمستخدم الدخول مبارشة 

إىل محفظة بايسينتوس اإللكرتونية التي تسمح للمستخدم برشاء العمالت املشفرة وانفاقها واالستثامر فيها من خالل 

واجهة بسيطة وسلس. سيكون هنالك فائدة لتقنية النظام ذو التأثري املتبادل لبلو تشني/ العمالت املشفرة عن طريق 

التدفق الكبري لرأس مال سوق العمالت اإللزامية يف العمالت املشفرة التي ستقوم بتوسعة النظام ذو التأثري املشرتك. إن 

حاميل العمالت املشفرة سيقبلون ذلك األمر بشكل أفضل الن العمالت املشفرة ستصبح االتجاه العام من خالل تغري 

سلس عن طريق بايسينت واملحفظة االلكرتونية الثنائية الخاصة بها. 

4-2 السامح ملستخدمي النقد املشفر أن يكون لهم أوجه متعددة لإلنفاق 

إن أحد العوامل املقيدة الحالية للعمالت املشفرة هو انه عىل الرغم من منو النظام ذو التأثري املتبادل، فإن هنالك 

نقص يف سبل الستخدام ذلك النظام يف اإلنفاق عىل الحياة اليومية. عن طريق تطبيق بايسينت، سيكون من املمكن 

للمستخدم دفع قيمة املرافق والقيام بعمليات رشاء عن طريق العملة املشفرة داخل املحفظة االلكرتونية الثنائية. 

بسبب التكامل السلس الذي نقدمه، فإننا قمنا بزيادة القنوات التي ميكن استخدام العمالت املشفرة فيها. عن طريق 

البطاقة االئتامنية لبايسينت االختيارية، ميكن كذلك استخدام العملة املشفرة يف 200 مليون نقطة تشمل عمليات 

السحب اليتي تتم عن طريق ماكينات اإليه يت إم. 

جميع األموال 86.6 تريليون دوالر 

جميع األموال 86.6 تريليون دوالر

سوق البورصة 66.8 تريليون دوالر 

املال املادي 31 تريليون دوالر 

غطاء سوق الذهب 8.2 تريليون دوالر 

جميع العمالت املشفرة 100 مليار دوالر 
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4-3 تحويل العملة املشفرة إىل نقد إلزامي والعكس يف الوقت الحايل 

ميكن عن طريق التكامل السلس بني املحفظة االلكرتونية الثنائية داخل البايسينت أن يتم تحويل جميع العمالت 

املشفرة إىل عمالت الزامية يف الوقت الحايل عن طريق استخدام سعر استبدال معروض يف حينه. ميكن لذلك األمر 

أن يقوم بإزالة املخاوف والشكوك املوجودة لدى الجمهور العريض املتعلقة باملخاطر الخاصة بالعمالت املشفرة ألنه 

ومبجرد تحويل العملة املشفرة، فإن ذلك سينعكس عىل محفظة بايسينت االلكرتونية للنقود اإللزامية عىل الفور. 

4-4 املدفوعات غري النقدية لغري املتعاملني مع البنوك 
  

نت خال تطبيق املحفظة االلكرتونية لبايسينت، سيكون من السهل لألشخاص الغري متعاملني مع بنوك الدخول إىل 

النظام التجاري اذو التأثري املتبادل الخص بنا باإلضافة إىل دفع الفواتري عن طريق برنامج سهل يعمل عىل أجهزة 

املحمول التي تعمل بنظام أي او إس أو أندرويد. إن ذلك اإلدراج يسمح لنسبة كبرية من األشخاص أن يشاركوا يف العامل 

الرقمي عن طريق نظامنا الخاص بالعمالء وأيًضا عن طريق بطاقة الخصم ذات العالمة التجارة الخاصة بنا والتي يوجد 

لها أكرث من 200 مليون نقطة تشمل عمليات السحب عن طريق ماكينات اإليه يت إم. عن طريق بايسينت، فإننا نقوم 

باملساعدة يف دفع األشخاص الغري متعاملني مع بنوك إىل واجهة حرية التعامل بالعمالت عن طريق التبادل امليرس بني 

العمالت اإللزامية والعمالت املشفرة من خالل تطبيق واحد إلنفاق أي من تلك العمالت عىل االحتياجات اليومية. إن 

تلك املحفظة تسمح باإلدراج املايل لعدد ضخم من السكان الذين بدونها سيتم تركهم يف مؤخرة املجتمع الغري نقدي.     

4.5 متويل غري املتعاملني مع البنوك 

ال تقوم البنوك يف أغلب األحيان بتقديم قروض من دون ضامنات لألشخاص الذين ال ميتلكون حساب بنيك وكذلك 

رودا األعامل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. إن من أحد البدائل لحل ذلك األمر هو القروض املقدمة للمرشوعات 

الصغرية أو متويل املرشوعات الصغرية. عن طريق استخدام أسلوب االمتالك الخاص ببايسينت، سنقوم بتقييم األفراد 

وتقديم قروض إىل تلك املجموعة من األشخاص التي تم تقييمها. 

عن طريق استخدام قاعدة بيانات كبرية من خالل عمليات التعرف عىل العميل، ستقوم بايسينت بجمع املعلومات 

الدميوغرافية واملالية من العمالء. عالوة عىل ذلك، ستقوم بايسينت ببناء هوية رقمية من الحسابات الدائنة للعمالء 

لتقييم استحقاق الدرجة التي سيتم ربطها بعد ذلك بامللف الشخيص للمحفظة االلكرتونية الخاصة باملستخدم. إن 

بعض العوامل األساسية للدرجة التقييمية سوق تشمل: 
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الهوية الرقمية والسمعة.   •

تاريخ وسائل التواصل االجتامعي.    •

تاريخ السداد.   •

التحقق من هوية األرسة.  •

بصورة أولية فإن القروض التي تكون متاحة للمستخدمني الجدد ستكون صغرية ولكن ومع تطور الدرجة الخاصة 

بسمعتهم، سيتم زيادة املبلغ املقيد. إن وسائل التواصل االجتامعي وهوية األرسة سوف تشكل بعض البيانات الكبرية 

التي سيتم جمعها للتحقق من األفراد. 
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بيع العملة الرمزية العظيمة   .5

إن تطبيق وتكامل محفظتنا اإللكرتونية بايسينتوس للنقود املشفرة مع محفظتنا اإللكرتونية بايسينت للنقود اإللزامية 

يتطلب موارد خاصة. إن اختيار مجموعة أشخاص مناسبني من املطورين والقانونيني لتطوير البنية التحتية سوف 

يتطلب متويالت إضافية. نقوم بعرض بيع العمالت الرمزية األولية الخاصة ببايسينتوس بداًل من زيادة التمويل عن 

طريق الطريقة التقليدية للسامح للمجتمع باملشاركة يف نجاح الدمج بني عامل النقود املشفرة وعامل النقود اإللزامية. إن 

العملة الرمزية النافعة ميكن استخدامها داخل محفظة بايسينت الثنائية اإللكرتونية وقتام كان هنالك طلب لتحويل 

العمالت املشفرة إىل إلزامية. 

5-1 ما هو العرض؟ 

سنقوم بعرض نسبة 60% من جميع العمالت الرمزية الخاصة ببايسينتوس التي تم عملها إىل العامة للرشاء يف الثاين 

من نوفمرب 2017 بدًءا من الساعة 9 ص بتوقيت سنغافورة وحتى 30 نوفمرب 217. أما بالنسبة لنسبة 19% من جميع 

العمالت الرمزية الخاصة ببايسينتوس التي تم عملها سيتم االحتفاظ بها بواسطة تيكسينت كاحتياطي. أما بالنسبة 

لنسبة 1% املوهوبة اإلضافية فسيتم استخدامها يف حملة الجوائز. سيتم تخصيص نسبة 10% ن العمالت الرمزية للتعليم 

والبحث لوسائل التكنولوجيا الخاصة ببلوك تشني يف جميع القطاعات وسوف سيتم كذلك تخصيص جزء منها لتمويل منح 

األرض يف مانيال إلنشاء معهد بلوك تشني األسيوي للتكنولوجيا )ABIT(. إن رؤية معهد بلوك تشني األسيوي للتكنولوجيا 

)ABIT( هي الجمع بني أفضل العقول يف املجتمع لبناء املرشوع. انا بالنسبة لنسبة الـ 10% املتبقية من العمالت الرمزية 

لبايسينتوس سيتم توزيعها عىل املؤسسني واملوظفني واملستثمرين األول لضامن وجود اهتامم طويل املدى ووقوف 

بجانب الرشكة. 

باإلضافة إىل بناء معهد بلوك تشني األسيوي للتكنولوجيا )ABIT(، فإننا سنقوم كذلك بتمويل البحث العلمي والفصول 

التعليمية الخاصني باملطورين الطموحني والذين سيقومون يف النهاية بتقديم اسهامات وافادة مجتمع البوك تشني. من 

خالل تكوين مجتمع كبري للبلوك تشني يف الفلبني واملنطقة، فإن معهد بلوك تشني األسيوي للتكنولوجيا )ABIT( سيقوم 

كذلك بالتأسيس لتعاون بحثي مع الجامعات اإلقليمية يف مختلف أنواع ومجاالت البلوك تشني. سيتم عقد فصول عن 

البوك تشني ومشتقاتها لجميع الطالب واملطورين املهتمني باإلضافة إىل تنظيم مؤمترات عن البلوك تشني لتبادل األفكار 

جائزة فريق املرشوع              التعليم والبحث            احتياطي  حاميل العملة الرمزية       
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داخل املجتمع ولزيادة وعي العوام. 

سيتم بيع كل عملة رمزية من البايسينتوس مقابل 1:600 إيثرييوم )سيعطي كل 1 إيثرييوم 600 من العمالت الرمزية 

بايسينتوس(. سيتم تحويل العمالت املشفرة االخرة إىل اإليقرييوم للرشاء. إن الحد األدىن ملبلغ االستثامر هو 0.025 

إيثرييوم. 

نحن نقبل 450.000 إيثرييوم كحد أدىن للسقف الخاص بنا. يف حالة زيادة ذلك املبلغ قبل إغالق تاريخ بيع العمالت 

الرمزية الخاصة بنا، سنوقف البيع. يف حالة أن كان ذلك املبلغ أقل من الحد األقىص، فسيتم تطبيق النسب عىل املبالغ 

املذكورة. 

 5-2جوائز حاميل عمالت البايسينت

سيتسلم حاميل عمالت البايسينتوس الرمزية إجاميل عائدات سعر استبدال العمالت املشفرة إىل العمالت اإللزامية 

والعكس يف حالة التحويل يف املحفظة االلكرتونية الثنائية للبايسينت. سيتم مبدئيًا القيام بذلك األمر بصفة ربع سنوية 

من خالل جائزة يتم دفعها باإليثرييوم لحاميل عمالت البايسينتوس. 

أما بالنسبة ملستخدمي بطاقات االئتامن البايسينت، فيتسلم أولئك األشخاص نسبة إضافية تقدر بـ 0.1% عن كل عملة 

بايسينت رمزية يتم انفاقها كحافز مسرتد عن العمالت الرمزية )شبيه بالنقد املسرتد من بطاقات االئتامن(. سوف يؤدى 

ذلك األمر إىل خلق توزيع ثانوي للعمالت الرمزية البايسينتوس وهذا بدوره سيؤدي إىل فتح السوق للبايسينتوس عن 

طرق دعم سعري وزيادة سعرية. 

لن نقوم بعمل عمالت بايسينتوس جديدة بعد بيع تلك العمالت الرمزية ليك نقوم بدعم منو البايسينتوس يف السوق 

املفتوح. 

سيتسلم حاميل عمالت البايسينتوس الرمزية نسبة 33% من إجاميل عائد الفائدة للقروض الصغرية الخاصة مبقريض 

البايسينوس. سيتم القيام بذلك األمر بصورة ربع سنية من خالل جائزة يتم دفعها باإليثرييوم لحاميل عمالت 

البايسينتوس. 
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بايسينت

نقد إلزامي 

عملة مشفرة 

قرض مستخد

 البايسينت

عملة مشفرة 

عملة إلزامية

2% لكل شهر 

1.5% رسم تحول  

1.5% رسم تحول  

سيتم مشاركة نسبة 33% من إجاميل الفائدة مع حاميل عمالت 

البايسينتوس.

سيتم مشاركة نسبة 33% من إجاميل الفائدة مع حاميل عمالت 

البايسينتوس.

سيتم مشاركة نسبة 33% من إجاميل الفائدة مع حاميل عمالت 

البايسينتوس. 
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سناريوهات االستخدام الحالية    .6

إن بايسينتوس هي أكرث محفظة مناسبة وحديثة لرشاء / بيع العملة الرقمية وانفاقها يف أي مكان تريده من خالل بطاقة 

البايسينت. إن بايسينتوس تسمح للمستخدمني بجعل املحفظة أكرث مالمئة عن طريق العملة املحلية من خالل التحويل 

النقدي، الكاريت، أو عن طريق البنوك ومن ثم ميكن تحويل العملة اإللزامية إىل عمالت بيتكوين أو إيثرييوم مساوية لها 

يف الوقت الحايل. 

تحويل العملة اإللزامية إىل بيت كوين/ إيثرييوم والعكس يف الوقت الحايل:   .1
لقد تلقى توم عملتني بيتكوين من صديق له كهدية زفافه. لقد ظل توم عابًسا من الهدية التي ال قيمة لها حتى اآلن. من 

خالل بايسينتوس، قام توم بتحويل البيتكونز التي تلقاها إىل العملة اإللزامية الخاصة ببلده عىل أساس ما هو معمول به 

اآلن. 

سافر إىل أي مكان يف العامل من دون أي مخاوف من حمل أموال نقدية:  .2

من خالل بطاقة بايسينت، ميكنك دفع أموال إىل ما يزيد عن 36 مليون تاجر يف حوايل 200 دولة من دون إعارة العمالت 

املحلية اهتامًما. إن محفظة بايسينتوس اإللكرتونية ستقوم بتحويل البيتكوين/ اإليرث الخاصة بك إىل العملة املحلية مبجرد 

ما تقم بتمرير الكارت الخاص بك يف املاكينة. وعالوة عىل ذلك، فإنه ميكنك أن تستخدم الكارت يف أي ماكينة إيه يت إم 

لسحب األموال بالعملة املحلية من خالل رسوم االستبدال األكرث مالمئة. 

قسم فواتريك او سدد أموال أصدقائك:  .3
قل وداًعا لديونك. إن تطبيق بايسيت يسمح لك بتقسيم فواتريك مع صديق لك ودفع قيمتهم عىل الفور عن طريق 

العمالت الرقمية أو اإللزامية عىل الفور من دون أي رسوم. 
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العامل الفلبينيون املقيمون يف اإلمارات العربية املتحدة:  .4

إن جون يعيش يف ديب وأمه تعي يف الفلبني. يف كل شهر يقوم جون بإرسال بعض من مدخراته إليها. لقد اعتاد جون 

عىل الذهاب إىل رشكات تحويل األموال التقليدية مثل مانيجرام وويسرتن يونيون. بسبب تعبه من طول الطوابري ورسوم 

التحويل الباهظة، قرر جون بالبدء يف البحث عن طريقة دفع ميكن االعتامد عليها حيث متكنه من التحويل الرسيع 

برسوم قليله. 

لقد عرث جون أخريًا عىل بايسينت وقام بعمل بطاقة ائتامن بايسينتوس لوالدته. قامت والدة جون باستخدام البطاقة 

لدفع األموال لحوايل أكرث من 100.000 تاجر باإلضافة إىل متاجر ساري ساري يف الفلبني. باإلضافة إىل ذلك فإنها تقوم 

بسحب األموال النقدية وقتام احتاجت لذلك من أي ماكينة إيه يت إم محلية. وقتام كان الرصيد يف البطاقة قليل، فإن 

جون يقوم بدعم البطاقة بالعملة اإللزامية/ رقمية. 

بسبب أن التحويل يتم عن طريق البلوك تشني، فإن التحويل يتم يف الوقت نفسه. عالوة عىل ذلك فإن مصاريف التحويل 

هي أقل ما يكون. إن جون فارقه القلق ويعني اآلن بسعادة. 

إزالة عوائق الدخول إىل العمالت املشفرة:  .5

إن جيا تعيش يف فيتنام. تعمل جيا بجد وتريد أن توفر بعض املال ألرستها. بسبب التقلبات املتكررة يف عملتها املحلية، 

فإن جيا قلقة دامئًا من توفري األموال يف الدونج الفيتنامية. إن البنوك تسمح لجيا بادخار املال بالعملة املحلية فقط. لقد 

كانت جيا تبحث عن حلول بديلة ميكن االعتامد عليها. 

لقد كانت جيا قادرة عىل تسجيل طلب التقديم الخاص ببايسينت وأن تقوم باالطالع عىل النموذج االلكرتوين الخاص 

ببيانات العميل يف أقل من خمس دقائق. لقد كانت مذهولة باإلمكانيات التي ميكن للتطبيق القيام بها لها باإلضافة إىل 

إرسال األموال، حيث ميكنها ادخار العمالت الرقمية يف محفظة بايسينتوس الخاصة بها وتحويلها إىل عملة إلزامية عىل 

أساس الوقت الحايل. 

عىل الرغم من أنها مل تسمع إطالقًا بتكنولوجيا البلوك تشني، فإن تطبيق بايسينت قد أعطاها مساحة من الراحة 

الستخدام التكنولوجيا. إن جيا تشعر بأنها قد قامت باالختيار الصحيح. 

خطوة ناحية العمالت املشفرة لتقدميها للعامة. 



11

املراحل األساسية    7

7-1 الجدول الزمني:

7-2 االستخدام: 

الحصول عىل رخصة التحويل واملحفظة وجميع الرتاخيص البنكية

الحصول عىل مستخدمني والرتويج التسويقي

العمليات وقوة البيع يف الدولة

كسب التجار والرشاكات االسرتاتيجية

التطوير التقني وتكاليف التكامل
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•الحصول عىل رخصة التحويل واملحفظة والرخصة البنكية الشاملة ومرصفني يف الفلبني: 
45,000 ETH

إن ذلك املبلغ سيمكن تيكسينت من التقدم للحصول عىل رخصة بنكية يف الدول التي تعمل فيها. يف الوقت الحايل، فإن 

تيكسنت تقوم بالتقدم للحصول عىل تراخيص مالية يف هونج كونج وسنغافورة وماليزيا. ستمن الرخصة البنكية الكاملة 

تيكسينت من تخفيض الرسوم الخاصة بالتغيري املتبادل والتحويل. عالوة عىل ذلك، فإن تيكسينت سوف تكون ف موقع 

أفضل للتفاوض بشأن منح وضامنات الكروت املحلية للمستخدمني. يف الفلبني، نقوم بإجراء محادثات من املستوى الثاين 

للحصول عىل بنكني ومن ثم دمجهم للسامح لبايسينت بأن تقوم بتقديم الخدمات نيابة عنهم عىل اإلنرتنت حيث 

سيشمل ذلك األمر متويل املرشوعات الصغرية وتقديم الخدمات البنكية األساسية لغري املتعاملني مع البنوك. يف الواليات 

املتحدة األمريكية، توجد فرصة كبرية لتيكسينت حيث ستتطلب تلك الفرصة قدر كبري من رأس املال العامل للحصول 

عىل إيداع للرخص البنكية بصورة كاملة يف جميع الواليات الخمسني. 

•الحصول عىل املستخدمني  والرتويج التسويقي: 
157,500 ETH

سيتم استخدام ذلك املبلغ للتسويق يف عامل العمالت اإللزامية فيام يتعلق بالعمالت املشفرة باإلضافة إىل التيسري الذي 

تقدمه بايسينتوس من خالل السامح للمستخدم العادي للعمالت اإللزامية من الدخول إىل عامل العمالت املشفرة باإلضافة 

إىل القدرة عىل العودة إىل النقود اإللزامية أو ان يقوم بدفع قيمة األمور اليومية يف الوقت نفسه. سوف نقوم باستهداف 

دول مجلس التعاون الخليجي حيث يوجد جزء كبري من الرثاء الذي ال يزال منحرص عىل نظام التأثري املتبادل للعمالت 

اإللزامية لسهولة الحصول عىل استخدام وامتالك محفظة الكرتونية “ثنائية”. 

•العمليات وقوة البيع يف الدولة: 

90,000 ETH

بينام تقوم بايسينت بالوقوف كحلقة وصل بني عامل العمالت املشفرة وعامل العمالت اإللزامية، فإن هنالك حاجة للمزيد 

من املكاتب والقوة العاملة للرشاكات والحصول عىل مزيد من التجار. إن ذلك األمر يؤكد عىل أن بايسينت سوف يكون 

لها نظام مزدهر ذو تأثري متبادل من التجار وبوابات الدفع ملستخدمينا للدفع عن طريق العمالت املشفرة او النقد 

اإللزامي. نحن اآلن نستهدف 9 دول حيث سيتم استخدام 10.000 إيثرييوم يف كل دولة كمصاريف تشغيل. 
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•الحصول عىل تجار ورشاكات اسرتاتيجية:

90,000 ETH 
 

سيتم استخدام ذلك املبلغ للرشاكات االسرتاتيجية حتى يتمكن مستخدمي البايسينت من أن يكون لديهم نظام تجاري 

فوري ذو تأثري متبادل يسمح بكاًل من استخدام واستبدال العمالت املشفرة يف السوق املحيل. عالوة عىل ذلك، فإن قوة 

املبيعات الخاصة بنا سوف تقوم بتمويل محالت “موم أند بوب” املحلية من أجل أن تحفزها عىل استخدام نقاط بيع 

البايسينت الخاصة بنا والتي تسمح بالتعامل بالعمالت املشفرة الخاصة ببايسينتوس وعمالت بايسينتوس اإللزامية. إن 

ذلك سوف يسمح ملستخدمي بايسينت من أن يكون لديهم نظام سوقي ذو تأثري متبادل يف املناطق املجاورة الخاصة بها.

التطوير الفني وتكاليف التكامل:  •
67,000 ETH 

 

إن التكامل مع نظام االستبدال الخاص البلوك تشني هو نظام عايل التقنية حيث يتطلب وجود موارد من املهندسني املهرة 

لإلنشاء والتنفيذ. إن املرشوع األويل مكثف املوارد سوف يتم تنفيذه إلنشاء طبقة مجردة تسمح لالستبدال املستقبيل 

بعملية »الرتكيب والتشغيل« يف إطار املحفظة االلكرتونية الثنائية بايسينت الخاصة بنا. أما بالنسبة لباقي تكاليف 

التكامل واملتعلقة باملحافظ اإللكرتونية الخاصة بنا سوف تتكامل مع املؤسسات »املادية املوجودة عىل أرض الواقع« مثل 

رشكات املرافق والكابالت واملدارس والوكاالت الحكومية للمناطق املحلية. سوف يتم التكامل مع مواقع التجزئة والتجارة 

االلكرتونية عن طريق املجمعني اإلقليمني واملحليني. 
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معلومات املنتج   .8

“يف تيكسينت، نهدف إىل أن نكون قادة عامليني يف املعامالت الالنقدية التي تتم عن طريق املحمول بالكامل” 

8-1ما هي بايسينت؟ 

إن بايسينتعي منصة مالية مدفوعة بواسطة تيكسينت وهي رشكة سنغافورية األصل مختصة بتوصيل تطبيقات املحمول 

املتكاملة كلية. إن بايسينت تهدف إىل أن تكون قائد عاملي يف املعامالت الالنقدية التي تتم عن طريق املحمول بالكامل. 

تعمل بايسينت عن طريق قناة رأسية بالكامل حيث أنها تتكون من تطبيقني: أحدهام للمستخدمني واألخر للتجار. نحن 

نقدم لكاًل من املستخدمني والتجار منصة دفع رقمية مناسبة وأمنة حتى تتمكن من ارسال واستالم األموال وتتسوق 

وتدفع فواتريك من دون الحاجة إىل النقد أو بطاقات االئتامن. 
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8-2ما هي بايسينتوس؟  

إن بايسينتوس هي محفظة عمالت مشفرة متكن املستخدم من استبدال العمالت والعمالت املشفرة بصورة سلسة. إن 

املحفظة االلكرتونية بايسينتوس هي أحد املؤثرات الرئيسية ألنها متكن املستخدمني من الرشاء واالدخار والنقل والدفع 

عن طريق أصول بلوك تشني من خالل الهواتف الذكية الخاصة بهم أو عن طريق بطاقة الخصم املادية لبايسينت يف 200 

دولة حول العامل ولدى 36 مليون تاجر. 

إن بايسينت تهدف وتسعى إىل أن تعرض ملستخدميها دخواًل إىل الكثري من أصول البلوك تشني والعمالت اإللزامية من 

خالل وسيلة دخول وقتية ومالمئة باإلضافة إىل االلتزام بأعىل معايري األمان يف الصناعة. 

منذ إنشاء تطبيق بايسينت عن طريق منصة ال مركزية، فإن املستخدمني واالعامل التجارية ميكنها استبدال األصول 

الخاصة بها من نوع بنوع أخر. إن ذلك األمر قىض عىل املخاطر وعمليات التزوير التي تم مالحظتها يف الحلول املركزية 

املعروضة يف السوق يف الوقت الحايل. 

إن تحويل األصل املشفر إىل أصل إلزامي يحدث بصورة تلقائية يف وقت العملية. حتى تطبيق بايسينت نفسه عمل 

كأنه وسيلة تحويل حيث ميكن للمستخدمني أن يقوموا بتحويل جميع أصول البلوك تشني بصورة مالمئة إىل عمالت 

بايسينتوس الرمزية والعكس من دون أي مصاريف خدمية يتم دفعها. ميكن للمستخدمني االختيار بني أصول العمالت 

املشفرة املختلفة يف أي معاملة أو عملية رشاء محددة من تطبيق بايسينت. 
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مميزات املنتج: 

تعدد األصل )أي أصل بلوك تشني سوف يكون متوافق مع محفظة بايسينتوس وسيتم قبوله(   •

تظل األصول يف العملة ملشفرة يف محفظة بايسينتوس.   •

أفضل سعر لتغيري العمالت األجنبية ومصاريف املعاملة.   •

ادخار غري مركزي وموثوق.   •

دخول عاملي لستة وثالثني مليون نقطة القبول سواء عىل االنرتنت أو خارجة يف ما يقرب من 200 دولة.   •

دفع اإليجار عن طريق بايسينتوس يف جميع الوحدات املؤجرة بواسطة فور ايست اإلمارات.   •

سيحثل املستخدمني عىل عائد 0.1% عن كل عملية بيع. إن ذلك الحافز سيتم تحويله إىل املستخدم يف صورة عمالت 

بايسينتوس الرمزية بصفة شهرية حيث سيمنح ذلك العمالء فرصة إضافية ألن يكونوا حاميل لعمالت البايسينتوس 

الرمزية باإلضافة إىل االستفادة من القيمة املحتملة التي قد تنتج عن العمالت الرمزية )ارجع إىل القسم املعنون “البيع 

االويل لعملة بايسينت الرمزية” للمزيد من التفاصيل(. وما هو أبعد من ذلك أن بايسينت تسعى إىل توزيع األرباح يف 

الوقت نفسه.
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8-3 ما هي نقاط البيع عرب الجوال الخاصة ببايسينت؟ 

إن نقاط البيع عرب الجوال الخاصة ببايسينت تسمح للتجار بأن يكون لديهم الحرية يف قبول العمالت املشفرة من 

مستخدمينا الذن بديهم محفظة العمالت املشفرة بايسينت أو أي محفظة عمالت مشفرة أخرى. إن هذا يعطي التجار 

الخيار يف أن يحتفظوا بالنقود يف صورة عمالت مشفرة أو أن يقوموا بتحويلها إىل نقود إلزامية يف الوقت الحايل. ميكن 

الحفاظ عىل معدل خصم التاجر ))MDR من خالل الكارت يف حال أن التجار كانوا يتعاملون داخل نظام التأثري املتبادل 

للنقود املشفرة، حيث أنه سيكون هنالك هامش مضاف للتجار الذين يفضلون عدم التعامل بالنقد ولكنهم محكومني 

بهامش ربح منخفض ومعدل خصم تجاري تقوم الرشكات/ البنوك بإضافته.

نقاط البيع – النسخة املوسعة

من أجل توسيع نطاق قبول العمالت املشفرة لدى جميع الفئات من التجار، نقوم اآلن بإنشاء بوابة بايسينتوس للعمالت 

املشفرة للعمل من خالل اإلدخال والتشغيل يف أنظمة نقاط البيع املوجودة لديهم عن طريق إضافة فائدة للتجار لجمع 

املدفوعات الخاصة بالفيزا، ماسرت كارد، أمريكان إكسربيس، جي يس يب، يونيون باي وكذلك العمالت املشفرة. وستكون 

التخصيصات املصممة متاحة للرشكات يف متاجر التجزئة والفنادق وقطاعات السفر. سوف تكون الخطط الرئيسية 

للعمليات متاحة عىل شبكة اإلنرتنت وأنظمة األندرويد/ أي أو إس. سيتم إدراج التجار الذين يقومون باستخدام البوابة 

الخاصة بنا / نقاط البيع يف قامئة تصنيف التاجر املوجودة عىل املنصة التابعة لنا. باإلضافة إىل ذلك، فإن التجار ميكنهم 

الرتويج ملنتجاتهم وخدماتهم لدى آالف من مستخدمي العمالت املشفرة يف جميع أنحاء العامل.
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إن تبادل العمالت لدين هو عنرص ذوو قيمة بسبب عرض معدالت تبادلية تنافسية للدوالر واليورو والجنيه اإلسرتليني 

والدوالر السنغافوري وأكرث من ذلك يف منصة بايسينت للتجار املوجودة لدينا. نقوم بتقديم أدىن املعدالت املتاحة 

للعمالت اإللزامية وكذلك العمالت املشفرة. إن قامئة عمالت اإلدخال يف نظامنا تغطي: اليورو، الدوالر األمرييك، الجنيه 

اإلسرتليني، الدوالر السنغافوري، الرينجت املاليزي، والون الكوري الجنويب وسيتم إضافة املزيد من العمالت يف املستقبل.

ال تستغرق إجراءات التجار أكرث من 24 ساعة. إن عرض النطاق التدفقي التقني للتجار للتكامل مع البوابة يستغرق 

حوايل 1-2 ساعة، وسيتم تقديم دعم فني إجاميل يف خالل مرحلة التطوير.

إن من الفوائد املقدمة للتجار هي أنهم مل يعدوا يتحملون معدل خصم تجاري ضخم وأن عالماتهم التجارية أصبح لها 

رؤية عاملية باإلضافة إىل الرتويج.
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8-4 بطاقة االئتامن الخاصة ببايسينت 
بطاقة االئتامن الخاصة ببايسينت 

إن بايسينت تسعى إىل أن تقوم بتزويد مستخدميها بإتاحة الدخول إىل العديد من أصول البلوك تشني والعمالت اإللزامية 

عن طريق دخول ومالمئة يتم تطبيقها يف الوقت الحايل، باإلضافة إىل االلتزام بأعىل معايري األمان يف الصناعة. 

إن بطاقة بايسينت التي يتم اصدارها إىل مستخدمينا )سواء املادية أو عىل االنرتنت(، هي بطاقة ائتامن مدعومة مبحفظة 

بايسينتوس )املربوطة بالبطاقة( بصورة تلقائية حيث ميكن ملئها أو تزويدها من خالل استخدام بطاقات االئتامن 

والخصم والتحويالت البنكية. ميكن ملء املحفظة عن طريق استخدام أصول البلوك تشني املستخدمة حاليًا مثل بيتكوين، 

إيثرييوم، داش، إي أر يس 20 وكذلك األصول الرقمية األخرى ذات القيمة. ويف الوقت الحايل فإن بطاقة الخصم ميكن أن 

تعمل كأنها بطاقة ائتامن )عن طريق استخدام رخصة بنكية مسبقة الدين(. 

إن املستخدمني الغري متعاملني مع البنوك او الذين يستفيدون من الخدمات البنكية يف أضيق الحدود يستطيعون 

استخدام بعض القنوات مثل األكشاك وماكينات اإليداع النقدي مللء محفظة البايسينت الخاصة بهم والتي ميكن تحويلها 

إىل محفظة بايسينتوس. اآلن ميكن تحويل النقود اإللزامية إىل أصول نقود مشفرة. يتم دعم أصول النقود املشفرة بعد 

ذلك عن طريق بطاقة خصم تسمح بالتعامل امليرس سواء عىل االنرتنت أو خارجه. 
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إن التعاون الخاص ببطاقة بايسينت والرشاكات االسرتاتيجية عن طريق رشكات اصدار وتشغيل البطاقة متعارف عليها 

دولية ميكن من تيسري االمر ملستخدمي بطاقة الباسينت من التعامل ودفع أي خدمات يف 200 دولة ولدى 36 مليون 

تاجر )مثل نقاط القبول(. باإلضافة لذلك، فإن الشخص ميكنه كذلك سحب النقد من أن نقاط بها ماكينة إيه يت إم. 

إن مستخدم بايسينت ميكنه استخدام أصول البيتكوين، اإليثرييوم، الداش، إي أر يس 20 عن طريق بطاقة الخصم الخاصة 

ببايسينت )محفظة بايسينتوس( عرب القنوات سواء عىل اإلنرتنت أو خارجه يف أي مكان يكون فيه الكارت معتمد القبول. 

ومنذ أن كان تطبيق بايسينت يعمل من خالل منصة غري مركزية، فإن املستخدمني واالعامل التجارية ميكنها تبادل أصولها 

بسالسة من أصل بأصل أخر. إن ذلك األمر قىض عىل املخاطر وعمليات التزوير التي تم مالحظتها يف الحلول املركزية 

املعروضة يف السوق يف الوقت الحايل. 

إن تحويل األصل املشفر إىل أصل إلزامي يحدث بصورة تلقائية يف وقت العملية. حتى محفظة بايسينت نفسها تعمل 

كأنها وسيلة تحويل حيث ميكن للمستخدمني أن يقوموا بتحويل جميع أصول البلوك تشني بصورة مالمئة إىل عمالت 

بايسينتوس الرمزية والعكس من دون أي مصاريف خدمية يتم دفعها. ميكن للمستخدمني االختيار بني أصول العمالت 

املشفرة املختلفة يف أي معاملة أو عملية رشاء محددة من محفظة بايسينت. يحصل املستخدمني عىل بطاقة خصم عىل 

اإلنرتنت حيث ستكون مدعومة بواسطة تطبيق بايسينت ومرئية فيه بصورة تلقائية بينام يتم إنشاء محفظة للعمالت 

املشفرة املتعددة. ميكن طلب الكارت املادي وفًقا للمتطلبات من التطبيق نفسه. 

إرسال العمالت املشفرة بني مستخدمي تطبيق البايسينت هو أمر يتسم بالحرية يف الوقت الحاليحيث ستكون العملة 

متاحة يف الوقت الحايل للمستلم يف بطاقة الخصم بايسينت اململوكة له. 

سيتم اصدار أول 10.000 بطاقة خصم بايسينت يف أسيا واملحيط الهادي ورابطة الدول املستقلة واالتحاد األورويب اململكة 

املتحدة منذ بداية العارش من أبريل 2018 – 30 أبريل 2018. إن أول 10.000 بطاقة خصم مصنفة كالتايل سوليتري، 

سافري، ورويب. إن بطاقات الخصم بايسينت السوليتري والسافري سوف يتم إصدارها من دون أي رسوم إىل مساهمينا 

األوائل الذين ساهموا مبا يزيد عن 500 إيثرييوم و 100 إيثرييوم، عىل التوايل. أما بالنسبة لبطاقة البايسينت رويب 

فستكون التكلفة اإلسمية إلصدارها هي 15 دوالر أمرييك للكارت. 
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بطاقة بايسينت سوليتري  .1

إإن ذلك النوع من البطاقات هو نسخة محدودة لحاميل 

العمالت الرمزية البايسينتوس والذين يستثمرون 500 

إيثرييوم أو أكرث يف املرشوع. تأيت البطاقة بحد إنفاق يومي 

100.000 دوالر أمرييك وحد سحب 5.000 دوالر أمرييك 

باإلضافة إىل جوائز إضافية متعددة لحاميل العمالت 

الرمزية. إن رسوم اإلصدار والتوصيل مجانية لحاميل بطاقة 

بايسينت سوليتري. 

بطاقة بايسينت سافري   .2

إن ذلك النوع من البطاقات هو نسخة محدودة لحاميل 

العمالت الرمزية البايسينتوس والذين يستثمرون 100 

إيثرييوم أو أكرث يف املرشوع. تأيت البطاقة بحد إنفاق يومي 

50.000 دوالر أمرييك وحد سحب 3.000 دوالر أمرييك 

باإلضافة إىل جوائز إضافية متعددة لحاميل العمالت 

الرمزية. إن رسوم اإلصدار والتوصيل مجانية لحاميل بطاقة 

بايسينت سافري.

بطاقة بايسينت رويب   .3

يتم اصدار ذلك النوع من البطاقات عن طريق التطبيق 

بواسطة املستخدمني عىل أن تكون بطاقة بايسينت رويب 

إلكرتونية أو أنهم ميكنهم طلبها. ستكون تلك البطاقة هي 

بطاقة الخصم املعتادة لبايسينت حيث تأيت مبعدل إنفاق 

يومي 5.000 دوالر أمرييك ومعدل سحب 1.000 دوالر 

أمرييك. 

PAYCENT DEBIT CARDS 
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8-5 إطار عمل بايسينت الحايل 

إن مستوى إطار عمل بايسينت الحايل سوف يكون أساس استبدال العمالت الذي سنقوم بالبناء عليه من خالل التنسيق 

مع البنك املركزي يف اإلمارات العربية املتحدة. من خالل ذلك التبادل مبوجب االتفاقيات املشرتكة بني البنك املركزي 

يف اإلمارات العربية املتحدة وبني تيكسينت، ستكون بايسينتوس بحاجة إىل دفع قيمة الخدمات املقدمة فيام يتعلق 

باالستبدال. من خالل فور است اإلمارات ومن خالل العمل مع نظام العقارات ذو التأثري املتبادل لقبول بايسينتوس عىل 

أنها العملة املشفرة األساسية، فإن الطلب عىل واالرتباط ببايسينتوس سوف يكون أمرًا مؤكًدا. 
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9-2.  تدفق املستخدمني من العمالت املشفرة إىل العمالت اإللزامية 

9-3 إجاميل التدفق 

9-1 تدفق املستخدمني من العمالت اإللزامية إىل العمالت املشفرة: 

تدفق املستخدمني  .9



24

برنامج إعادة الرشاء والسداد   .10

10-1  مع معدل الخصم التجاري 1.1% لنقاط البيع املحمولة الخاصة بنا 

لغري مستخدمي العملة املشفرة البايسيتوس:  أ ( 

• يتم دفع 1% إىل بايسينت نظري املصاريف التشغيلية. 

• تكون نسبة 0.1% مستخدمة لالسرتداد الرشايئ مبارشة من السوق بصورة ربع سنوية وبعد ذلك سيتم الغاء تلك 

النسبة عىل الفور ما مل تستخدم. سيتم القيام بذلك األمر يف أول خمس سنوات من استخدام التاجر لنقاط البيع، وبعد 

ذلك سيقوم التاجر بدفع 1% كمعدل خصم تجاري ولن يكون التاجر مدرًجا يف برنامج االسرتداد الرشايئ الخاص بنا. ومبا 

أننا نقوم بتوسعة النظام التجاري ذو التأثري املتبادل، فسيكون لدينا عدد متزايد دامئًا من التجار املساهمني يف برنامج 

االسرتداد الرشايئ الخاص بنا. 

ملستخدمي العملة املشفرة بايسينتوس:  ب ( 

يتم دفع 0.1% إىل بايسينت نظري املصاريف التشغيلية.   •

سيتم إعادة نسبة 1% إىل املستخدم يف شكل “عملة رمزية مستعادة” وسيتم إيداعها يف املحفظة االلكرتونية   •

بايسينتوس عىل أساس ربع سنوي وذلك لتشجيع مستخدمي محفظة البايسينتوس اإللكرتونية الخاصة بنا عىل التحول 

إىل بايسينتوس واستخدامها كعملة أساسية هنالك لزيادة الطلب عليها. 

10-1  مع معدل الخصم التجاري 1.1% لنقاط البيع املحمولة الخاصة بنا 

يتم دفع 1% إىل بايسينت نظري املصاريف التشغيلية.   •

تكون نسبة 0.5% مستخدمة لالسرتداد الرشايئ مبارشة من السوق بصورة ربع سنوية وبعد ذلك سيتم الغاء تلك   •

النسبة عىل الفور ما مل تستخدم.

من خالل ذلك االسرتداد الرشايئ والحر عن طريق اإلمداد املحدود للبايسينتوس، نأمل يف أن نقوم نجع   •

بايسينتوس فرصة سانحة لالستفادة من انخفاض املعروض واإلمكانية الكبرية لزيادة السعر. 

لقد قمنا بتوقيع اتفاقية مع فور إيست اإلمارات ليك تكون البايسينتوس هي العملة املشفرة للمحفظة   •

االلكرتونية لتحصيل اإليجارات من العقارات املؤجرة يف دول مجلس تعاون الخليج. لقد قمنا بالتفاوض عىل معدل 

خصم تجاري خاص ألول خمس سنوات. 
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ملخص بيع العملة الرمزية   .11

Notes:
• Paycent will NOT create any new PYN tokens after the Paycent Initial Token Sale. 
• All unsold PYN tokens will be liquidated/burned.
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اإلنجازات   .12
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أماكن املكاتب:   .13

املقر الرئييس

املكتب اإلقليمي 
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صميده جول 

الرئيس واملؤسس 

املؤسس املشرتك والرئيس التنفيذي ملدة 9 سنوات يف مجموعة االستثامرات يف أسيا والرشق األوسط. لقد كانت صميدة من أحد املتحمسني 

األوائل للبيتكوين وتؤمن مبستقبل املدفوعات الرقمية. إن صميده هي مدونة لها ثقل وتعمل حالًيا عىل عمل كتاب عن قصة حياتها بعد فقد 

زوجها جراء الرسطان. 

سيفيتالنا أوماروفا 

نائب الرئيس واملؤسس املشرتك 

نائب الرئيس واملؤسس املشرتك 

املؤسس والرئيس ملدة تزيد عن 9 سنوات يف مجموعة االستثامرات يف أسيا والرشق األوسط والتي ساعدتها يف أن تصبح تكتل يساوي مليار 

دوالر. تؤمن سيفيتالنا بأن البلوك تشني والعمالت املشفرة هي املستقبل وأن كالهام سيكمالن حياتنا اليومية. إن سيفيتالنا هي مستمرة ذكية 

تحب السفر. 

بريان تان 

الرئيس التنفيذي  

خبري يف الرشاكات االسرتاتيجية وتطوير الرشكات حيث له تاريخ طويل يف العمل يف مجال املدفوعات. بريان مدير ذو قدر كبري من املهنية حيث 

تخرج من جامعة ساوذرن كوينزالند. إن بريان هو من أوائل املستثمرين يف نظام بيتكوين ذو التأثري املتبادل منذ 2013. 

ميكنك االطالع عىل تطبيق بايسينت عىل

الرشكاء

الفريق: 

ستكون محفظتنا اإللكرتونية متوافقة مع ذلك الربنامج. 

https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.texcent.paycent
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.texcent.paycent
https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925


29

نيتني غوبتا

مدير العمليات

متخصص يف عمليات املدفوعات والتكنولوجيا املالية، لديه من الخربة ما يصل إىل أكرث من تسع سنوات. خبري يف زيادة اإليرادات والحصة 

السوقية ورفع أداء العالمة التجارية من خالل عمليات التسويق االسرتاتيجي والرشاكات وتطوير منتجات جديدة.

نيتني غوبتا

مدير العمليات

متخصص يف عمليات املدفوعات والتكنولوجيا املالية، لديه من الخربة ما يصل إىل أكرث من تسع سنوات. خبري يف زيادة اإليرادات والحصة 

السوقية ورفع أداء العالمة التجارية من خالل عمليات التسويق االسرتاتيجي والرشاكات وتطوير منتجات جديدة.

فيشال تانيجا

مدير تطوير األعامل

يعترب السيد فيشال أحد منارصي استخدام تقنية بلوكتشني واستخدام التكنولوجيا بشكل عام، ولديه ما يصل إىل 3 سنوات ونصف من الخربة 

العملية يف األعامل واالسرتاتيجيات املتعلقة بصناعة اإليرادات واألسواق االستهالكية. لقد سبق له العمل مع محفظة MobiKwik كمطور 

لألعامل- جاعالً الهند مجتمعاً بدون أوراق مالية.

فيشال حاصل عىل درجة البكالوريوس من كلية الهندسة بدلهي- الهند.

هيلني اليلو

رئيس الرشكة والعالقات العامة

متتلك من الخربة الواسعة ما يصل إىل 16 عاماً يف مجال املوارد البرشية والعالقات العامة. يقع عىل عاتقها مسئولية تأـسيس تواجد حضور 

الرشكة يف جميع أنحاء قارة أسيا وأجزاء أخرى من العامل. تتميز السيدة هيلني اليلو باالحرتافية وبأنها مؤهلة بشكل جيد عىل الدمج دامئاً بني 

العاطفة والعمل الشاق يف جميع األعامل التي تقوم بها. 

إن السيدة هيلني اليلو حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف علم الحاسوب.

آرثر مونساياك

رئيس مكتب املعلومات

لديه من الخربة ما يقرب من عقدين من الزمن يف أداء األدوار الوظيفية يف مجال تكنولوجيا املعلومات، وأكرث من 7 سنوات من الخربة كرئيس 

AIG Middle مكتب املعلومات يف رشكة إيه آي جي الرشق األوسط

East. لقد شارك يف العديد من الرشكات الناشئة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وسنغافورة والفلبني بدءاً من وضع األسس التصورية لألعامل 

وصوالً إىل إمتام األعامل النهائية؛ كام أنه يقوم بإدارة فريق عمل مكون من 40 موظف من املهنيني من ذوي املهارات العالية يف مجال تطوير 

الربمجيات، كام يقوم آرثر حالياً برتسيخ السياسات األمنية للبنية التحتية لرشكة AWS وفقاً ملعايري القواعد والقوانني الدولية املختصة يف أمن 

املعلومات PCI DSS الخاصة بالبنك املركزي.
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الكسندر فريتوسيو

كبري مهنديس الربمجيات

لديه 7 سنوات من الخربة يف مجال تطوير التطبيقات، ويتميز بقدرته عىل العمل وإدارة فريق العمل تحت ظروف ضغط ضيق الوقت. يشغل 

السيد الكسندر فريتوسيو منصب كبري مهنديس الربمجيات ويتسم بخربته يف مجال الهندسة املعامرية للتطبيقات والبنية التحتية، ولقد شغل 

منصب قيادي ألكرث من 4 سنوات.
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املستشارون
بيرت بريغستورم

من أوائل املنارصين واملستثمرين يف النظام االقتصادي لعملة البت كوين منذ عام 2011. لقد التحق مبؤسسة بت كوين )الواليات 

املتحدة( يف عام 2014 كمسئول دعاية وباحث متوييل وقام بتأسيس مشاريع BitBlock وتقنية بلوك تشني و ICO ورشكة تطوير 

مشاريع العقود الذكية التي يقع مقرها يف سنغافورة. لقد مارس السيد بيرت حياته العملية التي امتدت ألكرث من 20 عاماً يف العمل 

كمدير تنفيذي لنرش الربمجيات من بينها ميكروسوفت )HQ( وسوين أوروبا وعمل مؤسساً/ رئيس تنفيذي يف رشكة لوس أنجيليس 

.Giant Media Group التي يقع مقرها يف املجموعة اإلعالمية

سوراج جي يف

يحظى بأكرث من 17 عاماً من الخربة يف مجال التجارة البحرية والسلع يف القطاع املايل  كام عمل كمدير مايل يف مجموعة الخط األزرق 

للشحن بديب وعمل مستشار املشاريع والتمويل يف مجموعة ألفارد البحرية بسنغافورة وديب ومومباي و عمل مدير غري تنفيذي يف  

 Medsugar للشحن بديب وعمل مع عيادات معالجة مرىض السكر DBC وديب وعمل مستشاراً مع رشكة Portdesk.com Noida

Diabetic Clinics ورشكة فيجني كابيتال NBCF ورشكة تشيناي لالستثامر والتوسع.

لقد عمل سابقاً كمدير مايل أول مع وكالة اإلمارات للتجارة ذ.م.م بديب، ورشكة التجارة والشحن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ملدة 9 سنوات.

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف التجارة من جامعة مدراس.  

حاصل عىل مؤهل املحاسبني القانونيني من الهند.  

حاصل عىل مؤهل مدقق نظم معلومات املعتمد من جمعية ISACA )الواليات املتحدة األمريكية(.  

آرون الم

يشغل السيد آرون منصب مدير متويل الرشكة، وهو سنغافوري الجنسية يحظى بأكرث من عرشين عاماً من الخربة يف مجال متويل 

الرشكات والرضائب واملراجعة. لقد بدأ حياته املهنية مع مجموعة  PricewaterhouseCoopers حيث كان يعمل يف إدارات 

الرضائب ومراجعة الحسابات ويقوم بأداء مهام متابعة االمتثال الرضيبي واالستشارات الرضيبية فضالً عن عمليات املراجعة القانونية 

والخاصة للعمالء عرب مجموعة من الصناعات املختلفة خاصة يف مجال النفط والغاز وااللكرتونيات والتجارة والخدمات اللوجيستية 

وإدارة االستثامر. يف الفرتة ما بني عامي 1996- 2007، عمل السيد آرون يف الشئون املالية برشكة فيكرز باالس والشئون املالية برشكة 

OUB والشئون املالية يف PricewaterhouseCoopers حيث عمل مستشاراً للمعامالت املالية للرشكات عرب الحدود يف جميع أنحاء 

قارة أسيا. يف عام 2007، التحق السيد آرون باملجموعة االستشارية لرشكة UBS. لقد قام بتغطية منطقة جنوب رشق أسيا بشكل 

أسايس وشارك يف مختلف املعامالت عرب الحدود بني هذه البالد وداخل قارة أسيا.
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سوشيل باالكريشنان

بطل التحول- رؤي تعتمد عىل الفردية وتنمية املنظمة

عمل السيد سوشيل ملدة 25 عاماً كمدير تنفيذي لألعامل الخارجية الواسعة بعقد طويل األجل مع رشكة بروكرت وجامبل، ويام/ 

كنتايك/ بيتزا هت يف جميع أنحاء الرشق األوسط وأفريقيا والصني وشبه القارة الهندية. كان عضواً يف فرق عمل القيادة العليا متعددة 

األعراق ألكرث من 20 عاماً وقام بقيادة إدارة املوارد البرشية املعقدة ومهام استشارات تكنولوجيا املعلومات واستشارات األعامل. قام 

مؤخراً مبامرسة تطبيقات تطوير  القيادة والتنمية اإلدارية وتشغيل أكادميية الكريكيت واملشاركة يف األعامل االستشارية للمطعم؛ مام 

أدى إىل بروز روح املبادرة يف تنمية أفراد فريق العمل وتطوير املنظمة. يقوم بتقديم االستشارات الخاصة ببدء املشاريع ومساعدة 

أصحاب املشاريع الجديدة يف إقامة مجالس اإلدارة واالستشارات وكبار فرق العمل. يحظى السيد سوشيل بخربة عميقة يف مجال 

إدارة فعالية املنظمة وإدارة األداء وتنمية املواهب وخدمة العمالء عرب الضيافة وبيع التجزئة وقطاعات النقل الرسيع للسلع املعبئة.

أحمد الطراونة

مدير الجودة والتميز املؤسيس، ومصمم معتمد وعمل يف مجال التوقعات املستقبلية ومحلل اتجاهات واختصايص بيانات تجارية 

وخبري حاالت االستخدام يف رشكة IOT واملدينة الذكية RESPONSIVE SMART CITY كام عمل كوسيط ومؤسس للرشكات 

الصغرية واملتوسطة ومدرب ومستشار ومطور أعامل محرتف ومصمم اسرتاتيجيات التعامل مع خربات العمالء والتميز املؤسيس 

وإدارة األزمات والطوارئ وخبري التعلم واألداء وخبري التعامل مع األزمات وخبري إدارة حاالت الطوارئ والكوارث ومهندس محرتف 

وخبري التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة واملجتمع بصفة عامة ومتحدث رئييس.

لقد تخرج السيد/ أحمد الطراونة من جامعة أالباما يف برمنغهام- أالباما- الواليات املتحدة األمريكية.  

حاصل عىل ماجستري يف إدارة األعامل من جامعة ويلز- اململكة املتحدة.   

حاصل عىل درجة الدكتوراه يف املدينة الذكية RESPONSIVE SMART CITY من جامعة والدن- الواليات املتحدة   

األمريكية.

اإلنجاز واإلتحاد واالبتكار

 PMI ومعهد إدارة املشاريع APMP وإدارة املشاريع باحرتافية ASQ حاصل عىل شهادات الجمعية األمريكية للجودة  

و RMC و KMI و املؤسسة األوروبية إلدارة الجودة EFQM واالتحاد الدويل للمهندسني االستشاريني FIDIC وجمعية الهندسة 

 ATD والجمعية العربية للمهندسني وجمعية تنمية املواهب ASCE والجمعية األمريكية للهندسة املدنية SAVE القيمية األمريكية

و املعهد الدويل لتحليل األعامل و Axilos و برامج املعلومات الدولية ومؤخراً شهادات منظمة الطريان املدين الدولية ICAO و 

IATA املعهد الدويل لتحليل األعامل.

102 حالة مستخدمة يف انرتنت األشياء IOT واملفهوم املتصل وتقنية بلوك تشني.  

عوملة عدد 68 رشكة أيرلندية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وساعد عىل تحقيق ما يزيد عىل 180 مليون دوالر   

يف العقود.
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Anupam Ratha

A domain expert in Security, Anupam has worked extensively in the areas of Digital 
Identity Authentication, and Online Fraud & Risk Management. With over 17 years of 
experience in product engineering, product management, business development, and 
project management, Anupam has built and successfully delivered security solutions 
to Financial institutions and Enterprises globally. As the co-founder and CTO of
EZMCOM, he is responsible for the design and delivery of many of the company’s
security products and technologies to its customers.

Anupam is an inventor with a U.S. Patent 8868909 and holds a degree in Computer 
Engineering from the Army Institute of Technology in India.

رسول فريجي 

منظم سلسلة من املرشوعات الناجحة ولديه خربة واسعة يف مجال االتصاالت السلكية والالسلكية مع اهتاممه الكبري بالتكنولوجيا 

الناشئة والشبكة العاملية املتنوعة واسعة النطاق. 

حاصل عىل درجة القانون من جامعة كامربيدج. تتميز بداية حياته املهنية باعتامده للتكنولوجيا الناشئة التي تركز مؤخراً عىل 

معرقالت شبكة بلوكشني وإمكانية إعادة تشكيل وتحويل الرشكات وزيادة االهتامم العام بها يف  البيتكوين والعمالت املشفرة.

لقد حقق عوائد عالية عىل األسهم من عمليات تشغيل الرشكات الناشئة كام يتضح يف تيليامجيكس وهي أول خدمة معلومات 

تفاعلية يف كندا،  ورشكة Telepersonals والتي استمرت وأصبحت رشكة LavaLife: التي تعترب املورد املعتمد للهاتف وخدمات 

التأريخ عرب االنرتنت. رشكة ورلد فون العاملية: التي عقدت رشاكة مع رشكات االتصاالت األساسية والتي تشمل AT&T ورشكة 

Teleglobe Canada and Codetel وشبكة أطلس تيليكوم كشبكة رائدة يف Wholesale VOIP Termination؛ ورشكة 

mobilemiser inc: خدمة معرقلة تساعد املستهلكني عىل تقليل رسوم هواتفهم الخلوية الدولية.

يشغل السيد/ رسول منصب مستشار ملجموعة من الرشكات التي تقوم بالتخطيط إلطالق مجموعة ICO›S، كام أنه رشيك يف رشكة 

بلوكتشني لالستشارات.

Jae Kim

Jae Kim is the founder of Coinmong.com, South Korea’s leading ICO news and reviews 
website. He is an entrepreneur and blockchain technology evangelist to Korea. He 
holds over 20 years of e-commerce experience in building websites in USA, Korea and 
China. He is also a Youtube influencer and an advisor to many successful blockchain 
projects.
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تنبيه هام )إخالء املسئولية(

يرجى قراءة هذا القسم واألقسام التالية بحرص تحت عنوان “إخالء املسئولية”، “ال إقرارات أو ضامنات”، “اإلقرارات 

والضامنات من قبلك”، “مالحظات تحذيرية بشأن البيانات املستقبلية”، “معلومات عن السوق والصناعة وعدم 

املوافقة عىل أشخاص آخرين”، “عدم تقديم اإلستشارات”، “ “عدم تقديم املزيد من املعلومات أو التحديثات”، 

“القيود عىل التوزيع والنرش” و “عدم عرض األوراق املالية أو تسجيلها” و “املخاطر والشكوك”. 

يف حالة وجود أية شك يف اإلجراءات الواجب اتخاذها، يتعني استشارة املستشار القانوين أو املايل أو الرضيبي أو أي 

مستشار آخر متخصص.

ال تهدف بطاقات الرشاء بايسينت إىل تشكيل أية أوراق مالية يف أي اختصاص، و ال يشكل هذا املستند أية نرشة أو 

مستند عرض من أي نوع وال يهدف إىل تشكيل أي عرض ألوراق مالية أو التامس لالستثامر يف األوراق املالية يف أي 

اختصاص.

هذا املستند ال يشكل أو يكون أي جانب من أي رأي بشأن أي استشارة للبيع أو أي التامس ألي عرض من قبل املوزع/ 

البائع لبطاقات الرشاء بايسينت )“املوزع”( لرشاء أي بطاقة من بطاقات بايسينت، وال يجب أن يشكل هذا املستند أو 

أي جزء منه أو حقيقة عرضه أساس أي عقد أو قرار استثامري أو أن يستند عليه أو يتعلق به. 

 Texcent Asia   Pte. Ltd. )”يتعني أن يكون املوزع رشكة تابعة لرشكة تيكسينت أسيا املحدودة )“بيسنت

Paycent”(”(، كام يتعني عليه أن يقوم بنرش جميع عائدات بيع بطاقات الرشاء بايسينت لتمويل مرشوع رشكة 

Paycent وكذلك األعامل والعمليات.

ال يجوز ألي شخص الدخول يف أي عقد أو التزام قانوين فيام يتعلق بعملية بيع ورشاء بطاقات الرشاء بايسينت، ولن 

يتم قبول أية عمالت مشفرة أو أي شكل آخر من أشكال الدفع وفقاً لهذا املستند.

أي اتفاق بني املوزع وبينك كمشرتي وفيام يتعلق بأية عمليات بيع أو رشاء بطاقات الرشاء بايسينت )عىل النحو املشار 

إليه يف هذا املستند( يجب أن يخضع لوثيقة منفصلة فقط تنص عىل بنود ورشوط هذا العقد. يف حالة وجود أي 

تضارب بني بنود ورشوط العقد وبني هذا املستند فإنه سيغلب تطبيق املستند الصادر أوالً.

إنك غري مؤهل وغري مسموح لك برشاء بطاقات الرشاءبايسينت  يف عملية البيع املبديئ برشكة بايسينت )عىل النحو 

املشار إليه يف هذا املستند( إذا كنت مواطناً أو مقيامً 

)رضائب أو غري ذلك( أو حامل البطاقة الخرضاء للواليات املتحدة األمريكية أو أحد مواطني أو مقيمي جمهورية 

سنغافورة أو أحد مواطني أو مقيمي جمهورية الهند.

مل تقم أي سلطة تنظيمية بفحص أي معلومات منصوص عليها يف هذا املستند أو املوافقة عليها. مل يتم اتخاذ أي إجراء 

مبوجب القوانني أو املتطلبات التنظيمية أو قواعد أي والية قضائية. إن نرش أو توزيع هذا املستند ال يعني أنه قد تم 

االلتزام بالقوانني السارية أو املتطلبات التنظيمية أو القواعد.

يوجد بعض املخاطر والشكوك املتعلقة ببايسينت و/ أو املوزع واألعامل والعمليات لكل منها وبطاقات الرشاء بايسينت 

وبطاقات الرشاء الخاصة بعمليات البيع األولية لرشكة ببايسينت واملحفظة الخاصة بها. )كل منهم وفقاً ملا هو مشار 
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إليه يف هذا املستند(.

ال يجوز إعادة نسخ هذا املستند أو توزيعه أو نرشه دون إدراج هذا القسم أو األقسام التالية بعنوان »إخالء 

املسئولية«، »ال إقرارات أو ضامنات«، »اإلقرارات والضامنات من قبلك«، »مالحظات تحذيرية بشأن البيانات 

املستقبلية«، »معلومات عن السوق والصناعة وعدم املوافقة عىل أشخاص آخرين«، »عدم تقديم اإلستشارات«، » 

»عدم تقديم املزيد من املعلومات أو التحديثات«، »القيود عىل التوزيع والنرش« و »عدم تقديم األوراق املالية أو 

تسجيلها« و »املخاطر والشكوك«. 

إخالء املسئولية

بقدر الحد األقىص املسموح به من قبل القوانني واألنظمة والقواعد املعمول بها فإن رشكة بايسينت و/ أو املوزع لن 

تكون مسئولة عن أية خسائر غري مبارشة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو غريها من أي نوع يف أي رضر مدين أو عقد 

أو غري ذلك )مبا يف ذلك- عىل سبيل املثال ال الحرص- خسارة اإليرادات أو الدخل أو األرباح وفقدان االستخدام أو 

البيانات(، والتي قد تكون ناشئة عن أو فيام يتعلق بأي قبول أو اعتامد عىل هذا املستند أو أي جزء منه من جانبك.

ال إقرارات أو ضامنات

 بايسينت و/ أو املوزع ال يقدمان وليس لديهام النية لتقديم  أي إقرار أو ضامن أو تعهد بأي شكل من األشكال تجاه 

أي كيان أو شخص مبا يف ذلك أي إقرار أو ضامن أو تعهد فيام يتعلق بحقيقة ودقة واكتامل أي من املعلومات املنصوص 

عليها يف هذا املستند.

اإلقرارات والضامنات

عند اإلطالع و/ أو املوافقة عىل حيازة أي معلومات يف هذا املستند أو أي جزء منه )حسب كل حالة( فإنك بذلك تقر 

وتضمن لرشكة بايسنت و/ أو املوزع مبا ييل:

إنك توافق وتقر بأن بطاقات الرشاء بايسينت ال تشكل أوراق مالية بأي شكل من األشكال يف أي اختصاص؛ ) أ( 

إنك توافق وتقر بأن هذا املستند ال يشكل نرشة أو مستند عرض من أي نوع وال يقصد بها أن تشكل عرضاً  ) ب( 

لألوراق املالية يف أي اختصاص أو التامس لالستثامر يف األوراق املالية وإنك لست ملزماً بالدخول يف أي عقد أو التزام 

قانوين ولن يتم قبول أي عمالت مشفرة أو أي أشكال أخرى من الدفع عىل أساس هذا املستند؛
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) ج(  إنك توافق وتقر بأن أي سلطة تنظيمية قد قامت بفحص أو اعتامد هذه املعلومات املنصوص عليها يف هذا 

املستند وأنه مل يتم اتخاذ أو لن يتم اتخاذ أي إجراء مبوجب القوانني أو املتطلبات التنظيمية أو قواعد أي اختصاص 

قضايئ، كام أن نرش هذه الوثيقة أو توزيعها ال يعني لك بأنه قد تم االمتثال بالقوانني املطبقة أو املتطلبات التنظيمية 

أو القواعد؛

إنك توافق وتقر بأن هذا املستند أو التعهد و / أو إمتام عملية بيع بطاقات الرشاء األولية لرشكة بايسينت أو  ) د( 

التداول املستقبيل لبطاقات رشاء بايسينت عىل أي تبادل للعمالت املشفرة لن يتم تفسريه أو اعتباره من قبلك عىل أنه 

إشارة إىل استحقاقات رشكة بايسينت و/ أو املوزع وبطاقات رشاءبايسينت  وعملية بيع بطاقات الرشاء األولية لرشكة 

بايسينت ومحفظة رشكة بايسينت أو بايسينتو )كل منها عىل النحو املشار إليه يف هذا املستند(؛

توزيع أو نرش هذا املستند أو أي جزء منه أو نسخة منه أو قبولها من جهتك غري محظور أو مقيد مبوجب  ) ه( 

القوانني أو اللوائح أو القواعد املعمول بها يف االختصاص القضايئ الخاص بك، وحيثام تكون أي قيود فيام يتعلق بعملية 

الحيازة قابلة للتطبيق فإنك ستالحظ ومتتثل لجميع تلك القيود عىل نفقتك الخاصة ودون أدىن مسئولية عىل رشكة 

بايسينت و/ أو املوزع؛

إنك توافق وتقر بأنه يف حالة رغبتك يف رشاء أي بطاقة من بطاقات رشاء بايسينت فإنه ال يجوز تفسري أو  ) و( 

تصنيف أو التعامل مع بطاقات رشاء بايسينت عىل النحو التايل:

 

كأي نوع من العمالت األخرى غري العمالت املشفرة؛  )1

2(  مثل السندات أو األسهم الصادرة من قبل أي شخص أو كيان )سواء كانت رشكة بايسينت و/ أو املوزع(

3(  الحقوق أو الخيارات أو األمور املشتقة املتعلقة بها فيام يتعلق بهذه السندات أو األسهم؛

4(  الحقوق مبوجب أي عقد لالختالفات أو مبوجب أي عقد آخر للغرض أو األغراض املدعي بها لضامن الربح أو 

لتجنب الخسارة؛

5(  الوحدات يف مخطط االستثامر الجامعي؛

الوحدات يف األمانة التجارية؛  )6

مشتقات الوحدات يف أي أمانة تجارية؛ أو  )7

أي ضامن أو فئة أخرى من الضامنات.  )8

يتعني عليك أن تكون عىل وعي تام بأنك غري مؤهل لرشاء أي بطاقة من بطاقات رشاء بايسينت  إذا كنت أحد  ) ز( 

املواطنني أو املقيمني )رضائب أو غري ذلك( أو حاميل البطاقة الخرضاء للواليات املتحدة األمريكية أو أنك أحد مواطني 

أو مقيمي جمهورية سنغافورة أو أحد مواطني أو مقيمي جمهورية الهند؛

) ح(  يتعني عليك أن يكون لديك درجة أساسية من فهم العمليات والوظائف وعملية االستخدام والتخزين وآليات 

االنتقال وغريها من الخصائص املادية للعمالت املشفرة وأنظمة الربمجيات املعتمدة عىل نظام بلوكتشني ومحافظ 

العملة املشفرة أو غريها من آليات تخزين بطاقات الرشاء وتكنولوجيا البلوكيتشني وتكنولوجيا العقود الذكية؛
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) ط(  يجب أن تكون عىل وعي وفهم تام بأنه يف حالة رغبتك يف رشاء أي بطاقة من بطاقات رشاء بايسينت فإنه 

يوجد بعض املخاطر املتعلقة برشكة بايسينت واملوزع واألعامل والعمليات املرتبطة بها وبطاقات رشاء بايسينت وعملية 

بيع بطاقات الرشاء األولية لرشكة بايسينت ومحفظة رشكة بايسينت أو بايسينتو )كل منها عىل النحو املشار إليه يف هذا 

املستند(؛

يجب أن تقر وتعرتف بأنه ال تقع عىل عاتق أي من رشكة بايسينت أو املوزع مسئولية أي خسائر غري مبارشة أو  ) ي( 

خاصة أو عرضية أو تبعية أو أي نوع من األرضار املدنية أو العقود أو غريها )مبا يف ذلك- عىل سبيل املثال ال الحرص- 

خسائر يف اإليرادات أو الدخل أو األرباح أو خسارة االستخدام أو فقدان البيانات( التي تكون ناجمة عن أو فيام يتعلق 

بأي قبول أو اعتامد عىل هذا املستند أو أي جزء منه من قبلك؛ و

) ك(  جميع اإلقرارات والضامنات املذكورة صحيحة وكاملة ودقيقة وغري مضللة وقت وصولك و/ أو قبولك لحيازة 

هذا املستند أو أي جزء منه )حسب الحالة(.
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تحذير بشأن البيانات املتوقعة

جميع البيانات الواردة يف هذا املستند واملعلومات التي تم اإلدالء بها يف البيانات الصحفية أو أي مكان ميكن الوصول 

إليه من قبل العامة و/ أو اإلقرارات التي قد يتم اإلدالء بها من قبل رشكة بايسينت و/ أو املوزع أو مدرائهم املعنيني أو 

املوظفني التنفيذيني أو املوظفني العاملني بالنيابة عن رشكة بايسينت أو املوزع )حسب كل حالة(، والتي ال تكون حقائق 

تاريخية سوف تشكل »إقرارات تطلعية«. ميكن تعريف بعض من تلك اإلقرارات من خالل املصطلحات التطلعية مثل 

»الغرض«، »الهدف«، »توقع«، »يعتقد«، »ميكن«، » »يقدر«، »يتوقع«، »لو«، »ينوي«، »رمبا«، »يخطط«، »محتمل«، 

»مرشوع«، »ينبغي«، »سوف«، »يجب أن يتم«، »سيكون« وغريها من املصطلحات األخرى املامثلة.

مع ذلك، فإن هذه املصطلحات ليست الوسيلة الحرصية لتحديد اإلقرارات التطلعية. جميع اإلقرارات املتعلقة بالوضع 

املايل لرشكة بايسنت و/ أو املوزع وكذلك اسرتاتيجيات العمل والخطط والتطلعات الخاصة بها وتطلعات الصناعة 

التي تتطلع لها رشكة بايسنت و/ أو املوزع تعترب إقرارات تطلعية. تتضمن هذه اإلقرارات التطلعية- عىل سبيل املثال 

ال الحرص- اإلقرارات املتعلقة بإيرادات ومعدل الربحية والخطط املستقبلية وغريها من اتجاهات الصناعة املتوقعة 

والخاصة برشكة بايسنت أو املوزع، وإن األمور األخرى التي تم مناقشتها يف هذا املستند فيام يتعلق برشكة بايسنت و/ 

أو املوزع تعترب أمور غري تاريخية ولكنها تنبؤات فقط.

تشمل تلك اإلقرارات التطلعية املخاطر املعروفة وغري املعروفة والشكوك والعوامل األخرى التي قد تتسبب يف أن تكون 

النتائج املستقبلية الفعلية أو األداء أو اإلنجازات الخاصة برشكة بايسنت و/ أو املوزع مختلفة جوهرياً عن أي نتائج أو 

أداء أو إنجازات مستقبلية متوقعة أو رصيحة أو ضمنية من خالل هذه اإلقرارات التطلعية. تشتمل هذه العوامل، من 

بني أمور أخرى عىل ما ييل:

التغريات يف الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية واألوراق املالية أو رشوط سوق العمالت املشفرة   أ( 

والبيئة التنظيمية يف البالد األخرى التي تقوم فيها رشكة بايسنت و/ أو املوزع بأداء األعامل والعمليات الخاصة بهم؛

املخاطرة يف أن تكون رشكة بايسنت و/ أو املوزع غري قادرين عىل تنفيذ أو أداء االسرتاتيجيات والخطط   ب( 

املستقبلية لألعامل الخاصة بهم.

التغريات يف معدالت الفائدة وأسعار رصف العمالت الورقية والعمالت املشفرة؛  ج( 

التغريات يف اسرتاتيجيات النمو املتوقعة ومعدل النمو الداخيل املتوقع لرشكة بايسنت و/ أو املوزع؛  د( 

تغريات يف اإلتاحة والرسوم املستحقة لرشكة بايسنت و/ أو املوزع فيام يتعلق باألعامل والعمليات ذات الصلة؛  ه( 

التغريات يف التوافر ويف مرتبات املوظفني املطلوبة من قبل رشكة بايسنت و/ أو املوزع لتشغيل األعامل   و( 

والعمليات الخاصة بهم؛
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تغريات يف تفضيالت عمالء رشكة بايسنت و/ أو املوزع؛  ز( 

التغريات يف البيئة التنافسية التي تعمل مبوجبها رشكة بايسنت و/ أو املوزع وقدرة رشكة بايسنت و/ أو املوزع   ح( 

عىل التنافس يف ظل هذه الظروف؛

التغريات يف احتياجات رأس املال املستقبلية لرشكة بايسنت و/ أو املوزع وتوافر التمويل ورأس املال لتمويل   ط( 

هذه االحتياجات؛

الحرب أو األعامل اإلرهابية الدولية أو املحلية؛  ي( 

حدوث األحداث الكارثية والكوارث الطبيعية وأفعال القضاء والقدر التي قد تؤثر عىل األعامل التجارية و/ أو   ك( 

عمليات رشكة بايسنت و/ أو املوزع؛

عوامل أخرى خارجة عن سيطرة رشكة بايسنت و/ أو املوزع؛ و  ل( 

أية مخاطر أو شكوك مرتبطة برشكة بايسنت و/ أو املوزع واألعامل والعمليات الخاصة بهم، وبطاقات رشاء   م( 

بايسينت وعملية بيع بطاقات الرشاء األولية الخاصة برشكة بايسنت ومحفظة رشكة بايسنت وبايسينتو ) كل منها وفقاً 

ملا هو مشار إليه يف هذا املستند(.

جميع اإلقرارات التطلعية املرصح بها أو املنسوبة لرشكة بايسنت و/ أو املوزع أو األشخاص املترصفني بالنيابة عن رشكة 

بايسنت و/ أو املوزع يتم تأهيلها يف مجملها رصاحة من خالل هذه العوامل. عند النظر إىل املخاطر والشكوك التي قد 

تتسبب يف أن تجعل النتائج الفعلية املستقبلية أو أداء أو إنجازات رشكة بايسنت و/ أو املوزع مختلفة جوهرياً عام 

هو متوقع أو مرصح عنه أو متضمناً من خالل اإلقرارات التطلعية يف هذا املستند؛ فإنه ال يجب أن يتم االعتامد عليها 

بشكل غري مربر يف هذه اإلقرارات. يتم تطبيق هذه اإلقرارات التطلعية فقط اعتباراً من تاريخ هذا املستند.

 يجب أال تقوم رشكة بايسنت وال املوزع وال أي شخص آخر بتقديم إقرار أو ضامن أو يتعهد بأن النتائج املستقبلية 

الفعلية أو األداء أو اإلنجازات الخاصة برشكة بايسنت و/ أو املوزع سيتم مناقشتها يف هذه اإلقرارات التطلعية. النتائج 

الفعلية أو األداء أو اإلنجازات الخاصة برشكة بايسنت و/ أو املوزع قد تختلف جوهرياً عن تلك املتوقعة يف هذه 

اإلقرارات التطلعية. 

ال ميكن االعتامد عىل أي من البيانات الواردة يف هذا املستند وال يحتمل أن يتم االعتامد عليها كوعود أو إقرارات أو 

تعهدات تجاه األداء املستقبيل أو سياسات رشكة بايسنت و/ أو املوزع. عالوة عىل ذلك، فإن رشكة

بايسنت و/ أو املوزع تتنصل من أي مسئولية تجاه تحديث أي من تلك اإلقرارات التطلعية أو أن تعلن عالنية عن أية 

تعديالت لهذه اإلقرارات التطلعية لتعكس التطورات املستقبلية أو األحداث أو الظروف حتى يف حالة توفر معلومات 

جديدة أو حدوث أحداث أخرى يف املستقبل.
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معلومات عن حركة السوق والصناعة وعدم املوافقة عىل أشخاص آخرين

يشتمل هذا املستند عىل معلومات عن حركة السوق والصناعة والتوقعات التي تم الحصول عليها من الدراسات 

االستقصائية الداخلية والتقارير والدراسات - عند االقتضاء- وكذلك أبحاث السوق واملعلومات املتاحة للجمهور 

واملنشورات الصناعية. إن مثل تلك االستقصاءات والتقارير والدراسات واألبحاث السوقية واملعلومات املتاحة للعامة 

والنرشات تشري بشكل عام بأن املعلومات التي تتضمنها قد تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد أنه ميكن االعتامد عليها 

ولكن ال يكون هناك أي تأكيد تجاه دقة أو اكتامل هذه املعلومات املشمولة.

باستثناء رشكة بايسنت واملوزع واملديرين املعنيني واملدراء التنفيذيني واملوظفني فإنه ال يحق ألي شخص آخر تقديم 

موافقته/ موافقتها عىل إدراج اسمه/ اسمها و/ أو املعلومات األخرى املنسوبة أو التي ينظر إليها عىل أنها تنسب إىل هذا 

الشخص فيام يتعلق بذلك يف هذا املستند، وال يجوز أن يتم تقديم أي إقرار أو ضامن أو تعهد تجاه دقة أو اكتامل تلك 

املعلومات من قبل هذا الشخص ولن يكون هؤالء األشخاص ملزمني بتقديم أية تحديثات فيام يتعلق بذلك.

القيود املفروضة عىل عمليتي التوزيع والنرش

قد يحظر توزيع أو نرش هذا املستند أو أي جزء منه أو قد تكون عملية التوزيع أو النرش مقيدة بالقوانني واملتطلبات 

التنظيمية والقواعد الخاصة بأي اختصاص قضايئ. يف حالة تطبيق أي قيود عىل عملية نرش أو توزيع هذا املستند فإنه 

يتعني االنتباه إىل مالحظة أية قيود مشتملة يف املستند املوجود بحيازتك أو أي جزء منه )وفقاً لكل حالة( وذلك عىل 

نفقتك الخاصة ودون تحمل رشكة بايسنت و/ أو املوزع ألي مسئولية تجاه ذلك.

األشخاص الذين تم توزيع أو نرش نسخة من هذا املستند عليهم أو ممن قد أتيح لهم اإلطالع عليه أو غريهم ممن 

ميتلكون هذا املستند يف حيازتهم بأي شكل آخر يتعني عليهم عدم القيام بتعميمه عىل أي أشخاص آخرين كام يتعني 

عليهم عدم القيام بإعادة صياغة هذا املستند أو توزيعه بشكل أو بآخر أو أية معلومات واردة به ألي غرض كان وال 

يسمح بحدوث أو التسبب يف حدوث نفس اليشء.
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القيود املفروضة عىل عمليتي التوزيع والنرش

قد يحظر توزيع أو نرش هذا املستند أو أي جزء منه أو قد تكون عملية التوزيع أو النرش مقيدة بالقوانني واملتطلبات 

التنظيمية والقواعد الخاصة بأي اختصاص قضايئ. يف حالة تطبيق أي قيود عىل عملية نرش أو توزيع هذا املستند فإنه 

يتعني االنتباه إىل مالحظة أية قيود مشتملة يف املستند املوجود بحيازتك أو أي جزء منه )وفقاً لكل حالة( وذلك عىل 

نفقتك الخاصة ودون تحمل رشكة بايسنت و/ أو املوزع ألي مسئولية تجاه ذلك.

األشخاص الذين تم توزيع أو نرش نسخة من هذا املستند عليهم أو ممن قد أتيح لهم اإلطالع عليه أو غريهم ممن 

ميتلكون هذا املستند يف حيازتهم بأي شكل آخر يتعني عليهم عدم القيام بتعميمه عىل أي أشخاص آخرين كام يتعني 

عليهم عدم القيام بإعادة صياغة هذا املستند أو توزيعه بشكل أو بآخر أو أية معلومات واردة به ألي غرض كان وال 

يسمح بحدوث أو التسبب يف حدوث نفس اليشء.

عدم عرض األوراق املالية أو تسجيلها

ال يشكل هذا املستند نرشة أو مستند عرض من أي نوع وال يهدف إىل تشكيل عرض لألوراق املالية أو التامس لالستثامر 

يف األوراق املالية يف أي اختصاص. ال يوجد أي إلزام تجاه أي فرد للدخول يف أي عقد أو التزام قانوين ملزم ولن يتم قبول 

أي عملة مشفرة أو أي شكل آخر من أشكال الدفع اعتامداً عىل هذا املستند. أي اتفاق فيام يتعلق بأي من عمليات بيع 

ورشاء بطاقات رشاء بايسينت )عىل النحو املشار إليه يف هذا املستند( سيخضع لبنود ورشوط هذا العقد فقط وال يخضع 

ألي مستند آخر. يف حالة وجود أي تناقضات بني بنود ورشوط العقد وبني هذا املستند فإن يتم رسيان السابق منهم.

إنك لست مؤهالً لرشاء بطاقات رشاء بايسينت يف عملية بيع بطاقات الرشاء األولية لرشكة بايسينت )عىل النحو املشار 

له يف هذا املستند( يف حالة كونك أحد مواطني أو مقيمي )رضائب أو غري ذلك( أو حاميل البطاقة الخرضاء بالواليات 

املتحدة األمريكية أو أحد مواطني أو مقيمي جمهورية سنغافورة أو أحد مواطني أو مقيمي جمهورية الهند.

مل تقم أي سلطة تنظيمية بفحص أو اعتامد أي معلومات منصوص عليها يف هذا املستند. مل يتم اتخاذ أي إجراء ولن يتم 

اتخاذه مبوجب القوانني أو املتطلبات التنظيمية أو القواعد الخاصة بأي اختصاص قضايئ. إن نرش أو توزيع أو تعميم هذا 

املستند ال يعني أنه قد تم االمتثال للقوانني السارية أو املتطلبات التنظيمية أو القواعد.
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املخاطر والشكوك

يتعني عىل املشرتين املحتملني لبطاقات رشاء بايسينت )عىل النحو املشار إليه يف هذا املستند( مراعاة وتقييم جميع 

املخاطر والشكوك املتعلقة برشكة بايسنت واملوزع واألعامل والعمليات املتعلقة بهم وبطاقات رشاء بايسينت وعملية 

رشاء بطاقات الرشاء األولية لرشكة بايسنت ومحفظة رشكة بايسنت وبايسينتوس )كل منها عىل النحو املشار إليه يف هذا 

املستند(، وجميع املعلومات املنصوص عليها يف هذا املستند والرشوط والبنود السابقة ألي عملية رشاء لبطاقات رشاء 

بايسينت. يف حالة تطور أي من تلك املخاطر أو الشكوك إىل أحداث فعلية فمن املمكن أن يؤثر ذلك سلباً عىل كل من 

األعامل والوضع املايل ونتائج العمليات وتوقعات رشكة بايسينت و/ أو املوزع. يف مثل هذه الحاالت قد تفقد كل أو جزء 

من قيمة بطاقات رشاء بايسينت.
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