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مقدمة 
اجعل عملتك الرقمية تعمل من أجلك
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.ا�ستخدم� تم انشاء التكنولوجيا ا�الية, م� هز السوق ا�ستخدم � السابف وجعل اهمية التغ� � احد اهم السبل الربحية ع� الكوكب

 .ورغم ذلك , فأن التغي� والتأث� الحقيقى �ا يظهر بعد , لكن � شك من ان هذا التغ� سيكون مدعوما عن طريق البلوكتش�
.اقتصاد العم§ت الرقمية, بدات مع ظهور البيتكوين سنة 2009 وبدات با�نتشار مع ظهور 2000 عملة جديدة ومن ذلك الوقت والعم§ت � تزايد يوما بعد يوم

 وإ±انا منا بهذا التغ� والتأث� الذى يحدث � السوق الرقمى, نحن نقدم لكم مونوس , مدعمة باحدث التكنولوجيا � سوق العم§ت ا�شفرة وذات امكانيات حقيقة فهى
.تجمع ب� الخ�ة � السوق ا�ا´ التقليدى والحديث

 مع خ�ة كب�ة � البحث عن فوائد هذه ا�بتكارات والتكنولوجيا ومع اق«اح خب� لجعل العملة ا�شفرة خاضعة لك فنحن نقدم لك حساب واحد لكل شئ, ونجمع لك مزايا
اخرى مثل : اكÂ من محفظة لعم§ت كث�ة , منصة تداول , تزامن اس«اتيجات لرفع نسبة ارباحك كل هذا � تطبيق واحد مخصص لك

 ! اه§ بك � اقتصاد ا�ستقبل

2. سوق جديد وفرص جديدة 
 وتبيع اسم الÆكات ا�حلية وكذلك الÆكات العا�ية, بعض هذه البورصات كانت نشطة ولكن البعض ا�خر اقل نشاطا, بعضها اك« سحقا والبعض ا�خر اكÂ تركيزا, فكان

بعضها يجذب ا�ستثم�ين ا�جانب والبعض ا�خر يجذب ا�ستثمرين ا�حلي�

 وظهرت العم§ت الرقمية(ا�شفرة) ع� انها اصول رقمية ولÉ تبÆ السوق بفئة جديدة من مالك� هذه العم§ت ا�شفرة وهم من يعرفون با�فراد ا�تخصصة � بيع وÇاء
.ا�صول ا�شفرة(العم§ت الرقمية). هذا السوق الجديد يعمل بدون اى حدود وهو Ëيع ا�نتشار والتوسع, انه يوفر طرق جديدة لتحقيق مكاسب كب�ة

 من خ§ل فهم سوق التشف� ع� أنه مكمل للسوق التقليدية والبحث عن بيانات لعرض حجم الفرصة ، � مفر من النظر إ´ اÍرقام من اك� 10 بورصات عا�ية. يهدف
 هذا التحليل فقط إ´ إرشادنا إ´ النسبة التي ±كن أن تشغلها العم§ت ا�شفرة Ð نظامها. يظهر سوق العم§ت ا�شفرة تقلبات شديدة با�قارنة مع ا�سواق التقليدية.

.وع§وة ع� ذلك، فإن هذا السيناريو يتطلب ا�نغ�س السليم، Íنه مثل� يوجد خطر، هناك فرص

 نحن نؤمن ان العم§ت ا�شفرة قد ظهرت لتغ� ع§قة الناس بأموالهم ونحن نعمل ع� Õك� هذه الفكرة � مجتمع السوق ا�ا´ الرقمى عن طريق تقديم
.التكنولوجيا التى تساعد ع� توف� الفرص � السوق

مهمة
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 سوق جديد وفرص جديدة

1 NEW YORK STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية : 19223 مليار دو�ر

 الكمية النشطة: 2400

الوقت: 224 سنة

5 SHANGAI STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية : 3986 مليار دو�ر

الكمية النشطة : 1041

الوقت: 26 سنة

9 SHENZEN STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية : 2,285 مليار دو�ر

الكمية النشطة: 1420

الوقت: 29 سنة

7 EURONEXT

القيمة السوقية : 3,321 مليار دو�ر أمري×

الكمية النشطة: 1299

الوقت: 16 سنة

6 HONG KONG STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية: 3,325 مليار دو�ر أمري×

الكمية النشطة: 1866

الوقت: 125 سنة

4 TOKYO STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية  : 4485 مليار دو�ر

الكمية النشطة: 2292

الوقت: 138 سنة

10 FRANKFURT STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية  : 1766 مليار دو�ر

الكمية النشطة: 3769

الوقت: 431 سنة
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3 LONDON STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية : 6,187 مليار دو�ر أمري×

الكمية النشطة: 3041

الوقت: 215 سنة

0,53%
مليار دو�ر أمري× 286

99,47%
تريليون دو�ر أمري× 5.4

TOP 10

عم§ت ا�شفرة

فرصة ل

Øو

2 NASDAQ

القيمة السوقية : 6,831 مليار دو�ر أمري×

اكمية ا�صول: 3058

الوقت: 45 سنة

8 TORONTO STOCK EXCHANGE

القيمة السوقية: 2,781 مليار دو�ر أمري×

الكمية النشطة: 1524

الوقت: 155 سنة

11 CRYPTO 

القيمة السوقية: 286 مليار دو�ر أمري×

الكمية النشطة: 2443

الوقت: 8 سنوات

https://github.com/toadlyBroodle/bitcoin-analysisBTC NASDAQ

 تحركات السوق اليومية وناسداك
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ل× تحدث هذه الثورة ، هناك بعض الجوانب ذات الصلة التي يجب التغلب عليها  لزيادة التنويع ب� العم§ت الحقيقية والرقمية

 .        التنظيم واÍمن Ð قطاع العم§ت ا�شفرة  

:الس§مة أمر حيوي Íي سيناريو حيث تشارك ا�وارد ا�الية. هناك حاليًا بعض ا�خاطر التي تتعلق ÚالÉ العم§ت الرقمية، مثل

a) أ) ما هو تاريخ التبادل  ومستوى الجدية؟ ماذا يقول ا�تداولون عن هذه ا�نصة؟

ب) ما هي حدود ا�عام§ت وتكاليفها؟

ج) ما هو مستوى التكنولوجيا ا�طبقة Ð مجال اÍمن؟

؟ ما هو تاريخها؟token /crypto د) من أين يأà هذا

 � يزال هناك العديد من الحيل Ð هذه الصناعة، وكث� منهم يحدث خ§ل السوق الصاعد،وهذا هو، لحظة التدفق اÍكÂ ضخامة من القادم� الجدد. الكث� من الذين يعانون
ويشعرون با�حباط إ

 
.              .قابلية ا�ستخدام × ا�حتكاك 

.التسجيل Ð منصات التداول لتخزين اÍصول التي تم Çاؤها
.بالنسبة لكل خطوة من الخطوات ا�ذكورة ، يعد قدر مع� من الدراسة والغمر äوريًا للفهم الواضح

التغلب ع� العقبات اÍو´ ، أدركنا الحج من هؤ�ء اÍفراد ب�

.التباد�ت، أو حتى استخدام العديد من  البورصات  Ð نفس الوقت ، والسعي داçا أفضل اÍسعار لكل اس«اتيجية محددة أو تنويع أك� لæصول

.وأخ�ا ، هناك مسألة أين ت«ك اÍصول الرقمية التي تم Çاؤها ، حيث لتخزينه ، محفظة ، كم ينبغي أن ت«ك Ð محفظة الéف  ، الخ

.انها بالتأكيد ليست طريقة بسيطة للذهاب وا��طلة حتى من قبل الكث�ين

3. سيناريو

3.1

3.2



àيأ Monnos مكان واحد. با�ضافة إ´ تقديم الخدمات التي تساعد ع� التقاط فرص تحقيق الدخل Ð لتبسيط استخدام وإدارة محفظة العم§ت الرقمية الخاصة بك 
.ا�متازة ا�تاحة Ð هذا السوق ، وجهد  والتعلم من أولئك الذين لديهم أك� قدر من الخ�ة. نحن نقدم ا�وارد ال§زمة لجعل العم§ت ا�شفرة الخاص بك تعمل من اجلك

Our m.هو تسهيل إدارة وتصور محفظة العم§ت رقمية متنوعة. لذلك أنشأنا مفهوًما حيث تناسب ث§ثة أنواع مختلفة من ا�حافظ احتياجات أي مستخدم ìهدفنا الرئي 
.مع هذه التصنيفات محفظة،  ±كن للمستخدم التمتع إدارة كاملة، سواء كانت فردية أو حتى موحدة

ا�وارد  .4

ا�وارد 4.1
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أصول ا�حفظة 

.ا�حافظ ا�كونة من أصل واحد فقط. يتم إنشاؤه تلقائيًا كل� كان هناك رصيد لæصل ا�عني

محفظة أصول مبسطة

محفظة اس«اتيجية 

 Ð هذا النهج ، ±كن للمستخدم تنظيم محفظته مع عدد غ� محدود من اÍصول ا�توافقة مع أي اس«اتيجية ينص عليها. مع الخطة ا�حددة ، يتم تعريف العملة اÍساسية ، أي العملة التي يريد تتبع

 أدائها ومراقبتها Úرور الوقت. بعد ذلك ، ±كن أن يكون لديه اس«اتيجيات متعددة تتكون من مجموعات أصول مختلفة لكل منها. يتم تعي� كل محفظة داçًا ع� أنها خاصة عند إنشائها ، وا�الك لديه

.خيار جعلها عامة إذا كان يريد الس�ح للمستخدم� اíخرين با�زامنة واتباع اس«اتيجيته. بهذه الطريقة، كل� كان هناك ربح، يفوز الجميع

اهتنمازم وأ اهحتف وأ ىرخأ تايجيتارتسا ءاشنإ

محفظة ا�ستخدام اليومي 

 ونحن نقوم بالتحويل ب� ،Monnos تسمح هذه ا�حفظة للمستخدم بفصل جزء من محفظته ل§ستخدام اليومي. وبهذه الطريقة، يقوم ا�ستخدم بتوصيل هذه ا�حفظة ببطاقة الخصم
CRYPTO و FIAT  ع� كل استخدام يتم.

متوفر لجميع منصات اÍصول الرقمية

متاح اعت�دا ع� الو�ية القضائية

تشف� الحساب

الكل Ð واحد متعدد

التداول

محور

مزامنه

ا�س«اتيجية

Çبطاقة خصم مبا

حساب توف� للعم§ت ا�شفرة

كب صاخلا قافنإلا ةقيرط ىف مكحتلل ةظفحم

الكل Ð حساب واحد محفظة متعددة تبادل ا�حور Sync 
Strategy™

بطاقة ائت�ن
حفظ العملة ا�شفرة

4.1.1

4.1.2

4.1.3



:سنبدأ التداول من خ§ل تقديم اÍصول التالية

.ونتيجة لتنفيذنا، سوف نقدم أصو�ً جديدة تدريجياً، م� يزيد من توسيع إمكانيات تنويع محفظة مستخدمينا، مدرك� داçاً للسيولة وإمكانات الربحية

5

مركز التبادل 

 مــع العديــد مــن منصــات التــداول � جميــع أنحــاء  العــاó    �راقبــة ومقارنــة تلقائيًــا أفضــل حالــة ســعر Ðò الوقــت الــذي  Exchange Hub Monnos يتــم دمــج
 يعمــل فيــه ا�ســتخدم عــ� التــداول.   وعــ§وة عــ� ذلــك، تجــدر ا�شــارة إ´ أننــا نعتمــد عــ� ســيولة البورصــة، والتــي Õكننــا Ð أي وقــت مــن توســيع أحجــام التــداول

.ومجموعة العم§ت الرقمية واÍزواج ا�تاحة للتداول

تحليل اÍسعار وتنفيذ اÍوامر Ð التباد�ت العا�ية

جميع اÍرقام توضيحية *

دو�ر أمري× 

10,401.23 BTC/USD

10,802.12 BTC/USD 10,325.49 BTC/USD

10,307.88 BTC/USD
10,766.00 BTC/USD

10,693.23 BTC/USD

قريبا

Swiss Franc
ا�يداع والسحب

Brazilian Reais Euro
قريبا

CRYPTO (10) FIAT (3)

ا�يداع والسحب

USD Tether
ا�يداع والسحب

Ethereum

ا�يداع والسحب والتجارة والسحب

Bitcoin
ا�يداع والسحب والتجارة والسحب

Bitcoin Cash
التباد�ت والسحوبات

Binance Coin

التباد�ت والسحوبات

Nano
التباد�ت والسحوبات

EOS

ا�يداع والسحب والتجارة والسحب

Ripple

التباد�ت والسحوبات

Nuls

ا�يداع والسحب

Bitcoin Cash

Access fees and limits page to know more: https://monnos.com/fees-and-limits

ا�وارد  .4
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منصة ا�ط§ق 4.2.2

4.3

 Ð تبادلها.   تركز اس«اتيجيته ع� توف�   LaunchPad  الرموز ا�ميزة   من خ§ل  Monnos بحثًا    عن تنويع ا�حفظة والقدرة  ع�  دمج التشف� واÍصول اÍخرى  ، ستقدم
 تنوع أفضل لæصول الرقمية  لعم§ئنا  ، وإبقائهم داçًا ع� دراية با�خاطر التي تنطوي عليها. وبهذه الطريقة، نضع أنفسنا بشكل تنافì ع� اتجاه عا�ي رمزي �بيعات اÍصول يتم دمجه

.بالفعل Ð آسيا ويتقدم بôعة إ´ قارات أخرى

 جديدةTOKENS إط§ق

 إن ا�ستفادة من أفضل  الفرص Ð مثل هذه السوق ا�تغ�ة باستمرار  تستغرق وقتاً طوي§ً وتتطلب الدراسة والتفاö   ع� ا�ستوى الصحيح. وهكذا، وتوف� الراحة
 Íولئك الذين ليس لديهم الوقت، � تريد أن تكرس الكث�، أو حتى الرغبة Ð التعلم من اíخرين، ونحن نقدم نهجا مختلفا Õاما  لتقاسم ا�س«اتيجية.  يتم مراقبة كل

 أداء �س«اتيجية   ا�حفظة، العامة أو الخاصة،  بواسطة خوارزمية خاصة تقوم بفهرسة العديد من ا�ؤÇات. من خ§ل جعلها عامة ، تطبق الخوارزمية ترتيب هذه
.البيانات وتضع ا�س«اتيجية Ð الكتلة ا�ناسبة ، م� يجعل من السهل اتخاذ أفضل قرار

 با�ضافة إ´ هذا النظام ، نطبق منهجية متعددة ا�عاó تسجل  أفضل ا�س«اتيجيات ومؤلفيها، ورفعها إ´ معيار منصة ، وÕك� التصنيف التاريخي ، والعديد من الجوائز
.وطرق الو�ء وا�شاركة اÍخرى

 باختصار ، باستخدام  ميزة اس«اتيجية ا�زامنة     ، ±كن مكافأة مستخدمينا الذين يشعرون باÍمان وإتقان معرفة محددة بصنع ا�س«اتيجية ، واختيار مشاركتها ، كل�
 حصلوا ع� نتائج Íنفسهم و�ن يتابعونهم. با�ضافة إ´ هذا ا�لف الشخ÷، لدينا أولئك الذين � يريدون ا�شاركة ولكن متابعة، وأنها ±كن أن تستفيد من خ�ة اíخرين.

.� يوجد حد لعدد ا�س«اتيجيات التي تريد الحصول ع� بعض ا�وارد ا�رفقة. الجميع يساهم، والجميع    يفوز

العامه

ا�ستخدم�

ا�س«اتيجي

ترتيب

مالك

6

.سيتم تقييد هذه ا�يزة حسب الو�ية القضائية
.ع§مة ماس«كارد ليست قياسية; سيتم التفاوض ع� كل øء وفقا لكل و�ية قضائية

مزامنة ا�س«اتيجيات

ا�وارد  .4
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 باستخدام أداة مراقبة اÍسعار التلقائية للبورصات، يتم مراقبة كل øء داخل حساب مستخدمينا وتديره حل ا�لكية التي كل� كان  البقع    أي عدم كفاءة التسع� ،
 .وسوف  تضع النظام ويتضمن ا�كاسب. بهذه الطريقة، ±كننا الحصول ع� نتائج "منخفضة ا�خاطر" لقاعدتنا بأكملها

ùالتنفيذ التلقا

.�sعطاء خيار جلب العاó التشف� Ð  أساس الناس اليومية هي واحدة من ال«كيز لدينا
 من خ§ل واجهة برمجة التطبيقات Monnos وبالتاú نحن مدعومون من قبل ا�ؤسسات التي تعمل  Ð  مفهوم الخدمات ا�éفية ا�فتوحة  ، بحيث يتم دمج

.وستقدم  بعض  الخدمات ، بدءا مع بطاقات الخصم الدولية ومن ا�مكن إضافة اíخرين التي تنطبق ع� شبكتنا

.سيتم تقييد هذه ا�يزة حسب الو�ية القضائية
.ع§مة ماس«كارد ليست قياسية; سيتم التفاوض ع� كل øء وفقا لكل و�ية قضائية

الربح

يساوى

تبادل أ

تداول

Çاء

BTC 1 10,000$ يساوى

 Çبطاقة الخصم ا�با 4.5

حساب توف� العم§ت ا�شفرة 4.4

تبادل ب

يبيع

BTC 1 $10.100 1 يساوى BTC 10,100$ + 100$ 

.سيتم تقييد هذه ا�يزة حسب الو�ية القضائية

تداول

ا�وارد  .4



ا�نتج .5

 Mobile First Ð داçا Ð حالة تأهب للتفاصيل البéية وسهولة ا�ستخدام والفهم من قبل ا�ستخدم، ونحن نتعامل مع التصميم كأساس للحل لدينا كامل. مع نهج
.سوق حيث كانت الشبكة العا�ية هي اÍغلبية ، وهذا هو واحد من أك� ا�فاض§ت لدينا : لتحقيق سهولة وظيفة Ð متناول يدك

او� ا�وبايل 

تطبيقات اÍصلية

5.1

5.1.1

منصة متعددة اللغات  5.1.2

 
 فقط للعمل Ð اللغات اÍصلية من أنظمة التشغيل ، Android لنظام ال  Kotlinو  ،IOS لنظام ال  Swift من خ§ل Monnos  تم تطوير تطبيقات

óالعا Ð أهمية ÂكÍا.
 يتم توزيعها Ð ا�تاجر الرسمية ويتم تخزينها مباÇة Ð ذاكرة الهاتف الذü ، حتى تتمكن من تزويد ا�ستخدم� بتجربة أكÂ تعقيًدا مع تحقيق أقû قدر من اÍمان

.وسهولة ا�ستخدام واÍداء ع� كل منصة

 .سنبدأ اس«اتيجياتنا Ð اللغة ا�نجليزية وال�تغالية ال�ازيلية، ولكن الهدف هو ا�نتقال تدريجيا إ´ لغاتأخرى،  وإعطاء اÍولوية    لتلك اíسيوية

88

ùالتنفيذ التلقا
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البورصات اÍوروبية

البورصات ال�ازيلية

التباد�ت اíسيوية

الخدمات اÍساسية

NOSQL قاعدة البيانات

بيانات ا�ستودع

حضانه

قاعدة بيانات ا�عام§ت

بيانات الذاكرة

وحدة البنك

عهدةالبنوك ال�ازيلية

MONNOSدرع الصندوق

مصادقة العوامل+2

البنوك اÍوروبية

KYC التحقق من صحة

منصة ا�س«اتيجيات

محفظة النظام

أنظمة اÍمن

محفظة التوف� من كريبتو

خدمات مركز التبادل

شبكة البلوكتش�

APP IOS ýصÍا

ýصÍالتطبيق ا

تطبيق أندرويد

بنية قوية  .5.2

 الخدمات ا�صممة لدعم عمليات التكامل ا�ختلفة ع� واجهات

 برمجة الواجهة، بدءاً بالبنوك والبورصات، ولكن   ±كن توسيع

ùنطاقها  لتشمل ا�ستخدم النها.

فتح واجهة برمجة التطبيقات

 تهدف جميع سهولة ا�ستخدام إ´ تسهيل  فهم ا�نتج
.واستخدامه ا�بسط

تجربه

 استخدام أفضل التقنيات وا�عاي� ا�طبقة ع�
.الصعيد العا�ي

التكنولوجيا
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 لقد جمعنا وظائف ع� منصتنا لتلبية جميع مطالب مستخدم التشف�  ، والتي جلبت لنا حل"الكل Ð حساب تشف�واحد". دراسة السوق العا�ية، ±كننا أن  نجد عدد
.قليل من  ا�نافس�  إذا نظرنا  كل  ميزة  ع� حدة. ومن ناحية أخرى، ±كن ا�ع«اف ببعض ا�نافس� Ð نهاية ا�طاف كÆكاء، ك� هو الحال Ð البورصات

ميزه مفتاح

ا�نافس� اوجه التشابه

محفظة متعددة

منصات التداول

Çبطاقة الخصم ا�با

حساب توف� للعم§ت الرقمية

الكل Ð واحد

Crypterium
crypto.com
Abra
Revolut
Spedn
Donut

WIREX
Crypto.com
Crypterium

 ا�حافظ التي تسمح بالتخزين
والÆاء و

 بيع اÍصول ا�بسطة الرقمية بشكل
.عام

يتم وضعها با�ثل
لجلب الراحة

للمستخدم ، ولكن �ساعدتهم
 لنفق عم§تهم ا�شفرة الخاصة 

.بهم

هدفنا اÍساþ، ما بعد
 الراحة ، هو جعل عمل التشف�

.لدينا ا�ستخدم بالنسبة له

حساب مونوس يسمح بتشكيل
من العديد من ا�حافظ التي ±كن أن تكون

،تدار بشكل فردي
كل منها سوف تتكون من

 مجموعة من اÍصول ومرتبطة باس«اتيجية
.مختلفة

Binance
Kucoin
Huobi
Latoken

 يوفر Çوط التداول ع� أصول
 رقمية عا�ية متعددة با�ضافة إ´
.الوصول إ´ رموز مميزة مختلفة

E-toro
Signals
Genesis Vision
CryptoHopper

 كل هذه تنطوي ع� مستوى مناسب من
 التعقيد وا�حتكاك للمستخدم وجميع

.الرسوم

 نحن نقدم بساطة ا�ستخدام، وهناك
،أطراف فقط لكسب عندما تنجح

.� توجد رسوم أخرى �تابعة اس«اتيجية

óجميع أنحاء العا Ð بطاقة خصم مقبولة 
.تقوم بتحويل التشف� إ´ فيات

±كن للمستخدم� تنظيم أصولهم، ومتابعة
.ا�س«اتيجيات ، واستخدامها Ð ح� الغلة

Crypto.com

Crypterium
Crypto.com
Revolut
Accorns
Hold

.� يوجد Õييز Ð الخدمة ، ولكن Ð اÍداء ، حيث لكل منها اس«اتيجية التنفيذ الخاصة به

Íننا نستخدم "التبادل
 محور" مفهوم، با�ضافة إ´ تقديم سعر Çط

 لدينا، ونحن ا�ستفادة من خدمات هذه
البورصات كل� حالة سعرها

أكÂ جاذبية للعملية
 طالب من قبل ا�ستخدم، لذلك ا�ستخدم

.لدينا يدفع داçا Íفضل حالة من لحظة

10

ا�خت§فات

ا�نافس�  .6

Sync  Strategy™
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Øوذج اÍع�ل  .7

 ا�قياس اÍساÍ þع�لنا هو متوسط الربحية ا�قدمة لكل مستخدم ، لذلك تكون بنود ا�يرادات الرئيسية ذات صلة فقط عندما يفوز العميل ، لذلك يتم توزيع ا�صادر
:ع�

تنسيق الشحنتكرار

ÿمجا غ� قابل للتطبيق

 يتم تقسيم جميع اÍرباح الناتجة عن اس«اتيجية ب�
مؤلفها وا�زامنة وا�نصة

النسبة ا�ئوية للربحية. مخفضه
.فقط عندما يكون هناك ربح

 جميع اÍرباح الناتجة عن اÍصول
ا�وجودة Ð حساب ا�ستخدم هي

 تقسيم أسبوعيا ب� ا�ستخدم
.وا�نصة

النسبة ا�ئوية للربحية. مخفضه
.فقط عندما يكون هناك ربح

.ó يتم تعريفها بعد .ó يتم تعريفها بعد

Çاء اÍصول أو بيعها •
رسوم

رسوم السحب •

كل� كان هناك
 Çاء أو بيع أو طلب سحب التشف�

.أو فيات

ÿمجا غ� قابل للتطبيق

ميزه

محفظة متعددة

منصات التداول

Sync  Strategy™

Çبطاقة الخصم ا�با

حساب توف� للعم§ت الرقمية

الكل Ð واحد



.تقف بشكل مختلف من خ§ل التمسك با�متثال والشفافية واÍمن Monnos ،حتى العمل Ð سوق غ� منظمة

 مراقبة معاي� ا�متثال Ð اÍسواق ا�الية العا�ية وا�ستفادة من أحدث التقنيات لÆيحة التشف� ، نطبق أفضل ا��رسات العا�ية �دارة ا�خاطر ، لذلك من خ§ل استخدام
.التدفق ع� مستويات تقليدية م�ثلة للصناعة KYC / AML منصتنا ، يخت� ا�ستخدم

 لتوف� نظرا للشفافية �ستخدمينا، سوف مونوس الحفاظ ع� موقعها ع� ا�ن«نت منطقة مخصصة للحوكمة (النظام البيئي)، حيث ±كن للمستخدم عرض النتائج، وعمليات
.التدقيق التاريخية التي أجريت، والحروق رمزية، وتوزيع رمزية، ومخصصات رمزية

.با�ضافة إ´ ذلك، وبحثاً عن بيئة آمنة، أنشأنا صندوق مونوس شيلد، وهو صندوق مملوك ±كن استخدامه Ð الحا�ت ا�عاكسة التي قد تحدث

9.ا�متثال واÍمان 

Ð البداية، سيتم تخزين ٪80 من الصندوق Ð محفظة باردة، و Ð 20٪ توف� التشف�
.حساب. %2 من ا�يرادات قد تتغ� مع مرور الوقت

.قد تتغ� هذه النسبة ا�ئوية Ð إطار تقييم مونوس

إج�ú الفوترة الشهرية 2%
(تراكمي) IEO مبيعات 5%

.تم إنشاء درع صندوق مونوس �عطاء ا�زيد من الح�ية واÍمن Íصول عم§ئنا

MONNOS  درع صندوق
.تشف�ك محمي
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إعطاء اÍولوية للمصداقية التي طالبت بها السوق ا�الية داçاً و

.تعمل من سويôا إ´ العاMonnos ó ،ينبغي أن اليق� القانوö والتنظيمي �نشاء اÍع�ل التجارية مع الطموح للتنافس مع صناعة كب�ة

 سويôا)  ينظر إليها عا�يًا ع� أنها وادي التشف� تجذب بالتأكيد أفضل ال§عب� وأفضل اÍشخاص ومستوى عاٍل من ا�نغ�س) Zug با�ضافة إ´ ما سبق ، فإن حقيقة أن
.Ð هذه التكنولوجيا ا�تطورة ، لذلك نختار أن نكون حيث يحدث التغي� ويتم دعمه

39%

مؤسس� و الفريق

10%

ا�صدارات ا�ستقبلية

0,20%
الدوره الخاصه

12,7%
IEO

3,57%
AirDrop

25,06%
إيكوسيستم

7%

tالÆكاء ا�س«اتج�
1,77%
Seed Round

39,50%

10,00%

7,00%

1,77%

0.20%

12,7%

3,57%

25,26%

100%

مؤسس� و الفريق

ا�صدارات ا�ستقبلية

tالÆكاء ا�س«اتج�

Seed Round

الدوره الخاصه

IEO

AirDrop

إيكوسيستم

Total

Token تخصيص ال - 10.1

MNS الرموز  .10

.9

 باستخدام  Token MNS الخاص بنا وإط§قه ع� منصات عا�ية متعددة. ا�بلغ ا�ج�ú الذي سيتم إصداره هو 3.5 مليار (MNS) سنقوم بإنشاء رمز مونوس
.الذü للعقد  Ethereum ERC 20 معيار

تحديد ا�واقع ع� الصعيد العا�ي 
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مؤسس� و الفريق

ا�صدارات ا�ستقبلية

tالÆكاء ا�س«اتج�

Seed Round

الدوره الخاصه

IEO

AirDrop

إيكوسيستم

Total
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فوري - 25%

السنة اÍو´ - 25%

السنة الثانية - 25%

السنة الثالثة - 25%

 

  
 

فوري - 33%

5x 33% – قيمة الرمز ا�ميز

10x 33% - قيمة الرمز ا�ميز

 

 ا�تاحة ، Token MNS بالكامل MONNOS Ð سنويًا ، بدًءا من عام 2020 ، سيتم دفع مكافأة الفريق التنفيذي لـ
:Úوجب ا�عاي� التالية

فوري - 30%

السنة اÍو´ - 20%

السنة الثانية - 25%

السنة الثالثة - 25%

ا�ؤسسون والفريق 10.1.1

25% 25% 25% 25%

33%
Immediate

33%
5x token
appreciation

33%
10x token
appreciation

30%
Immediate

20%
Year 1 (2020)

25%
Year 2 (2021)

25%
Year 3 (2022)

 تم تطوير جميع ا�نصة حتى هذه ا�رحلة مع العمل وا�وارد ا�الية لفريقنا ، بعد أن حصلت ع� التمويل فقط من مرحلة جولة
 البذور  (أبريل - 19). وقد تم تشغيل ا�نصة منذ أغسطس19-، م� يسمح باستخدام أولئك الذين يرغبون Ç Ðاء الرموز

 .لدينا

:لح�ية هذا الفريق، اÍسس ا�نطقية هي

39,50%

Monnos ±كن تغي� هذه النسب ا�ئوية تحت تعريف

ا�ؤسسون والفريق - 10.1.1

 MNS .10 الرموز

ا�ؤسسون   10.1.1.1

فريق  10.1.1.2

مكافأة الفريق السنوية   10.1.1.3



Alocation

 تسعى مصلحة الجميع Ð بناء دائم مونوس يختار نهج الخيارات رمزية للÆكاء ا�س«اتيجي� التي Õكن التوسع ا�قليمي الôيع
 والخدمات ا�قدمة ع� الصعيد العا�ي. Ð النموذج ا�ق«ح، يفوز الجميع عندما تنجح اÍع�ل التجارية، وبالتاú ض�ن توجه

.يت�} Õاما مع مصالح اÍطراف

 وليس Tokens لذلك لتعزيزه ، جاءت جميع جمع الت�عات لدينا فقط من  ال  ، Tokens نق«ح Õك� السوق القاçة ع�
úسهم ، وبالتاÍا:

.فائدة من 19 أبريل إ´ أغسطسTokens -19التمويل Ð ال

.لتحقيق Ëعة التطوير ا�ناسبة ، سيتم استخدام هذه ا�يزة لتوظيف ا�وظف� ، والوصول إ´ التكنولوجيات الجديدة ، وغ�ها

%

7,00%

18,24%

1,77%

0.20%

3,57%

10,00%

.وسيتم تقديم هذا التمويل من 19 سبتم� إ´ 19 نوفم�
.IEO إذا ó يتم استه§ك ا�بلغ ا�ج�ú ، فسيذهب الباقي إ´ *

 التواصل مباÇة مع هدفنا، ونحن نرى إط§ق لدينا القبض ع� أفضل شكل الذهاب إ´ السوق من الحل لدينا. وهكذا، فقد وضعنا نهجا طموحا ووضع قيمة ذات الصلة
.دو�ر MMلدينا سيكون AirDrop 2.1 �ستغ§ل أفضل هذه الفرصة الرش. ا�بلغ ا�ج�ú ل]سقاط

15

ا�ؤسسون والفريق

 MNS .10 الرموز

AirDrop 10.1.4.3

جولة خاصة  10.1.4.2

جولة البذور  10.1.4.1

جو�ت وإسقاط  10.1.4

الÆاكات ا�س«اتيجية 10.1.3

ýا�صدار ا�ستقب 10.1.2

10.1.1 



.Monnos ـب اونمآ نيذلا كئلوأ عيمج ديفتسي يلاتلابو ، IEO ـل ةيقبتملا Tokens قرحيس Monnos نإف ، تباثلا ىصقألا دحلا ىلإ لوصولا متي مل اذإ
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3.500.000.000 MNS

444.012.097 MNS

$ 7.588.166,48

$ 2.500,000,00

� حبس

MNS    0,017090 $ سعر الرمز ا�ميز

12,7%

ìة مع جمهورنا الرئيÇجمع الت�عات رش من شأنها أن تربطلنا مبا

(%100) ضورعملا يلامجإ

IEO (11,8%) مبيعات

MNS أزواج السوق

üا�عيار الفني - العقد الذ

الغطاء الصلب

غطاء لينة

سقف السوق

ف«ة بيع العلبة العامة

IEO توزيع موارد Õويل

80,000%

8,000%

5,000%

7,000%

100%

80%
Operations

8%
Marketing

7%
Reserve

5%
Shield Monnos

تايلمع

تسويق

Monnos درع صندوق
ا�حتياطي

مجموع

 MNS .10 الرموز

IEO 10.1.4.4



٪ وهكذا ، خ§ل اÍشهر ال 12 اÍو´ من استخدام ا�ستخدم الجديد ، TokensMNS. 20 سيتم مكافأة جميع ا�ستخدم� الذين يش�ون إ´ الوافدين الجدد ب
.من ا�يرادات ا�كتسبة ع� التداول ا�تعلقة باستخدام هذا الفرد (الوافد) سيتم تخصيصها �ن قام با�حالة

تالاحإلل تآفاكم

ديدج مدختسم لك نم ارهش 12 لوأ ىلع رصتقي

.Monnos قد يتم تغي� هذه القيم بواسطة إدارة

معدل البدء

%20* تالماعملا موسر يف يكيرمأ رالود 1

معدل البدء

(3 / (MNS Tokens النسبية US$US)) دو�ر أمري× Ð رسوم ا�عام§ت = ا�كافأة ستكون 1

TOKEN MNS مكافآت �ستخدام

Monno ك� ا�تبني� التشف� و الÕ لديها كنموذج أع�لها MNS Token.
ونحن نرى أن أفضل طريقة للنمو هو من خ§ل إقامة ع§قة وفرة

:حيث يفوز الجميع من خ§ل وجود بعض التفاعل ا�فيد ب� الطرف�. هكذا

النظام ا�يكوسيستم .11

 السنة الثالثة
العملية 2022

مقابل 25% 
مقابل

.تحت أساس منطقي مقنع لتوسيع نطاق Øونا بôعة MNS سنشجع استخدام ا�نصة من خ§ل مكافأة ا�ستخدام مع رموز ، Ð IEO نهاية Õويلنا من خ§ل

.Token  MNSسينظر اÍساس ا�نطقي Ð ا�بلغ الذي يدفعه ا�ستخدم عند التداول ولكل مبلغ يتم إنفاقه ، سيحصل ع� مكافأة

مكافأة استخدام ا�نصة
فقط Ð اÍشهر الستة اÍو´ بعد البيع

.Monnos قد يتم تغي� هذه القيم بواسطة إدارة

17

Ð أولئك ا�ستخدم� الذين يختارون الدفع للتداول Monnos مع Token MNS شكال التاليةÍا Ð سيحصلون ع� خصومات:

.Monnos قد يتغ� هذا٪ تحت تقييم

السنة الثانية
 العملية2021

مقابل 25% 

التشغيل2020

السنة اÍو´

50% 

خصم ع� ا�دفوعات  11.2

مكافأة الدعوات  11.3

مكافأة ا�ستخدام 11.1

10.1.4.4
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 بشكل دوري ، سنقوم .Tokens جوائز وتعزز ا�سابقات التي تهدف إ´ ا�ساعدة Ð استخدام ا�يزات وعقد ال Monnos طوال العملية ، لتشجيع التبني ، ستمنح
 لعقد الرموز ع� مدى بعض الوقت ، وقد يكون لهؤ�ء اÍفراد حق الوصول الحéي (Token MNS ع� سبيل ا�ثال: 1000 دو�ر Ð) "GOAL" بتعي� قيم

.وتفاصيل أخرى تتناول هذا السياق

TOKEN MNSب ظافتحالل تآفاكم

ýا �كافأة حامçتسعى دا Token MNS وأولئك الذين يؤمنون بأصولنا ونحن تحديد س� العمل التالية:

 Tokens إنفاق ٪20 من إج�ú إيراداتنا وحرقها حتى ٪50 من العرض ال MNS Tokens كل ث§ثة أشهر ، بدًءا من قاçة الرموز ا�ميزة ، سنقوم بإعادة Çاء
MNS (1،750،000،000 MNS).

.ع� الفور IEO غ� ا�باعة أثناء Token MNS سيتم حرق

Ð سيتم تسجيل جميع هذه ا�جراءات بشكل مناسب blockchain وسيتم تقد±ها إ´ إجراءات التدقيق ا�ذكورة سابًقا.

 مع نهج ا�نفتاح لدينا، وسوف نحافظ ع� قناة مفتوحة مع مجتمعنا التنمية، وخلق شكل "مكافأة ا�جتمع" حيث جميع ا�ستخدم� الذين يساهمون Ð بناء منصتنا سوف
.(وفقا لكل نشاط وتعقيدها (ليكون تعريف عق§ö ع� الطلب TokensMNS تتلقى ال

تاوعدلا تآفاكم

Ð صولÍيتم تسجيل جميع هذه ا�جراءات حسب ا Blockchain وستخضع �جراءات التدقيق ا�ذكورة سابًقا.

.Monnos قد يتم تغي� هذه القيم بواسطة إدارة

النظام ا�يكوسيستم .11

مكافأة ا�ساهمة  11.4

الحوافز والعروض ال«ويجية 11.5

حرق الرمز ا�ميز 11.6
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نحن
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رودريغو أوبالدو الرئيس التنفيذي
linkedin.com/in/rodrigo-soeiro/

فيليبي غراسنييفيتش
linkedin.com/in/felipe-grasnievicz/

CSO

CEO

 كالعمود الفقري لتدريبه ا�هني وبعد أن أم_ هناك عÆ سنوات من حياته، أصبح رودريغو رجل أع�لجريء وعمý مع قدرة تنفيذية تحسد عليها. بدأ حياته AmBev (AB Inbev) مع
 وهي Çكة فينتك تم إنشاؤها �ساعدة ا�ؤسسات التقليدية ع� الدخول إ´ العاó الرقمي. وكان أول ،Allgoo الريادية Ð قطاع التكنولوجيا ا�الية Ð عام 2014، عندما كان أحد مؤسÇ ìكة

 .عميل له هو بانكو براديسكو (ثاö أك� بنك خاص Ð ال�ازيل)، Ð وقت بدأ فيه استخدام مصطلح التكنولوجيا ا�الية Ð ال�ازيل
 وهي مبادرة مستمرة تركت حواú ،(ABFintechs) وإدراكاً منه لظهور الÆكات الناشئة وتحديد الحاجة إ´ حركة منظمة، قاد رودريغو وشارك Ð تأسيس الجمعية ال�ازيلية للتكنولوجيا ا�الية

 تعت� أك� حدث للتكنولوجيا ا�الية Ð ال�ازيل، فض§ عن إجراء محادثات التقريب والتعاون ب� ا�ؤسسات التقليدية وا�ستثمرين ،FINTOUCH 450 عضواً Ð الÆكة وحدثاً تراثياً، يسمى
.واÍسواق الخارجية والهيئات التنظيمية

 التقاط B2C خ§ل ا�نغ�س     كرائد أع�ل Ð مجال التكنولوجيا ا�الية ، وتعطيل داخل الÆكات التقليدية ، وقال انه ±كن أن نرى الفجوة الثقافية لهذه الÆكات والفرصة ا�حتملة �بادرة
 أشار إ´ أن دور هذه ا�ؤسسات لن يكون أبًدا قيادة حركة التعطيل ، بل متابعة التطبيق الناجح ABFintechs التوقيت الذي  طالبالسوق. ك� أنه من خ§ل التفاعل مع ا�نظم� من خ§ل

 .Í CRYPTOفضل ا��رسات ، والتي أوصلتنا إ´ اقتصاد

13. فريق ومستشارون

.فيليبي لديه ما يقرب من عÆ سنوات من الخ�ة مع الن�ذج الرياضية وخوارزميات التداول. وقد طور Øاذج إحصائية ع� مر السن� Íسواق العم§ت اÍجنبية والعم§ت الرقمية
.كôًا Øوذجيًا ونقطة فريدة Ð التاريخ blockchain بعد وبعد أن كان جزًءا من سوق العم§ت الرقمية منذ بدايته ، يدرك أنه سيلعب دوًرا مهً� للغاية Ð السوق ا�الية ، ويرى Ð مفهوم

 وهي منصة ويب ل§ستث�ر Ð العم§ت الرقمية ، Ð Crypfy منتصف عام 2016 أجرى دراسة �دة ستة أشهر حول Øاذج التعلم العميق للسوق ا�الية ، والتي ستكون Ð وقت �حق أساًسا �نشاء
.، والتي كان ا�ؤسس ا�شارك والرئيس العام لل�اءات

 للعلوم والتكنولوجيا ، حيث شارك Ð مجموعات بحثية حول الفيزياء ا�حصائية والديناميات غ� الخطية ، والتي وجهت م�رسته ا�هنية وبدأت شغفه Joinville قبل ذلك ، درس الفيزياء Ð مركز
.بالن�ذج ا�عقدة وشكل من أشكال التفك� النقدي ع� أساس النموذج العلمي



CDO

CTO

Ð مشاريع هندسة الطاقة Ð كات الطاقة متعددة الجنسيات ا�شاركةÇ Ð سن مبكرة. عمل Ð كان لديه حياة تكنولوجية نشطة للغاية ، حيث كان منذ سن مبكرة شغوفًا بالتكنولوجيا وتجارب رائعة حتى 
.ال�ازيل

 بعد خ�ة واسعة Ð مجال هندسة الكمبيوتر ، اختار ا�لتحاق بالكلية وبالتاú تعميق ا�جال بشكل عام. Ð غضون ذلك ، شارك ماركوس Ð هيكلة بنية وبناء �عب كب� Ð التجارة ا�لك«ونية Ð أمريكا ال§تينية
 ، وبالتاú اكتساب الكث� من الخ�ة Ð أنظمة عالية التوزيع وقابلة للتطوير ، والعمل مع التكنولوجيات اÍكÂ تنوًعا و كب�ة الهندسة تقنيات الهندسة الحالية لدعم ومعالجة ا�عام§ت من أمريكا ال§تينية. بدأ

 للÆكات، وشارك بكثافة Ð طرق الدفع التقليدية. وبعد عام�، انضم إ´ هذه الÆكة Ð عملية SaaS ماركوس بعد ذلك، Ð وقت مبكر، حياته كرائد أع�ل، حيث أنشأ نظام إدارة الÆكات الناشئة القائم ع�
.ا�ندماج وا�ستحواذ مع �عب كب� Ð مجال التجارة ا�لك«ونية يدعى م�كادو ليفري، ومقره Ð أمريكا ال§تينية

 واستخراج البيانات مع التعلم ، P2P بعد تعلم جميع وسائل الدفع التقليدية وخيبة أمله من قبلهم ، ذهب عميقا Ð النظم ا�الية ال§مركزية (بلوكش�) ، والتعلم واستخدام تقنيات متقدمة التشف� ، وأنظمة
.وهي إدارة أصول تستخدم ا�حافظ الذكية القاçة ع� الذكاء ا�صطناعي لتوليد مكاسب قص�ة ومتوسطة وطويلة اÍجل ، Crypfy اúí وعميق التعلم. كونه مشاركًا متحمًسا Ð سوق العم§ت الرقمية ، أسس

فيليب جوستا رئيس التصميم
linkedin.com/in/visualgusta/
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.شغوف بالواجهات. وقد عمل �دة ست سنوات تقريبا مع التصميم ا�رù والواجهات الرقمية ، UX مصمم اس«اتيجي ، من عشاق
Ð كات الناشئة ا�تناميةÆكات ك�ى مثل باودوكو ودانون ، عمل أيًضا مع الÆبعد أن طور العديد من الع§مات التجارية وا�نتجات الرقمية طوال حياته ا�هنية ل Cube Coworking 

 وهو حاصل ع� شهادة Ð التصميم الجرافي×، ودرجة الدراسات العليا Ð التوجيه من الفنون الجميلة من ساو باولو. .BFerraz و Sound Apps و Dentsu والوكا�ت مثل إع§نات
،أخصاù ابتكار الع§مات التجارية من جامعة تامك (تامب�ي

.(فنلندا)، تصميم الخدمة من جامعة لوريا (هلسن×، فنلندا) وشهادة Ð الواجهة الرقمية من جامعة برونيل (لندن، ا�ملكة ا�تحدة
 وبرل� وتل أبيب (أدوات شبكة التصميم). ك� عمل كمتطوع Ð منظمة اÍمم ا�تحدة (DesignX) وكندا (IXDA) وهو يساهم بنشاط Ø Ðو مجتمعات التصميم Ð جميع أنحاء ال�ازيل

.Ð أمريكا ال§تينية (ODS # 2) للتوحيد - الفاو �دة ث§ث سنوات، حيث كان ميồاً بيانياً يركز ع� القضاء ع� الجوع

ماركوس مينيس
https://www.linkedin.com/in/marcos-vinicius-meneses-07344b102/
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 يعتقد دوغ§س أن التسويق الحديث هو نتيجة �ندماج التسويق والتكنولوجيا. الثقافة والتقنيات ا�ستندة إ´ البيانات التي Õكن من التشغيل اúí ع� نطاق واسع قد رفعت التسويق إ´ طريقة علمية
.ودقيقة وقابلة للتطوير. بناء، قياس، تعلم. هذا هو النهج الذي اُتخذت فيه أكÂ الÆكات الناشئة اضطراباً Ð العاó، وهذا هو الرأي الذي تتخذه Ð ا�شاريع التي تضيف ذلك

Ð ا�نطقة. درس إدارة ا�نتجات Ð كات الناشئةÆوادي السيليكون، حيث تم توجيهه من قبل مديرين من جوجل وأوبر وغ�ها من ال Ð برنامج ما قبل التسارع Ð كت� ناشئت�، تم قبول إحداه�Ç أسس 
 ، Kinea (Itaú) شارك Ð عملية تنفيذ أÕتة التسويق ع� نطاق واسع للÆكات ا�ستثمرة من قبل مجموعة .Ð CXL معهد CRO الجمعية العامة Ð بوسطن. بعد عودته إ´ ال�ازيل، بدأ شهادة

 والداخل. اليوم ، دوغ§س هو تسويق النمو ا�هنية ، وخب� بدء التشغيل ، وبارعفي Øاذج رشيقة ، SEM ، SEO وقاد العديد من ا�شاريع ا�حلية ، والتي أثبتت نتائجها Vale ، Ðل BI ومشاريع
.العجاف ، وقابلة للتطوير
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 جافا ، VB.Net ، # أكÂ من أربع سنوات من الخ�ة Ð تطوير ال�مجيات ، وذلك Ð ا�قام اÍول باستخدام النظام البيئي جافا وتقنيات الربيع. ك� أن لديه خ�ة Ð لغات ال�مجة اÍخرى : جيم
Ð سكريبت ، بيثون. وقد عمل لعدة سنوات مع حلول قاعدة بيانات مختلفة ، مثل أوراكل (أيضا تطوير ال�امج النصية PLSQL) ، مزود خادم ، الخلية ، وMongoDB.

 اللوجستية (مارتينز وسيكويا / تكسلوغ) ، وا�ستحواذ ، (Triangulo لديه خ�ة Ð قيادة الفرق للمشاريع الناجحة وعمل ل§عب� الرئيسي� Ð مجا�ت ا�تصا�ت (جروبو ك§رو) ، ا�éفية (بانكو
 باستخدام تقنيات مثل جينكينز ، سونار ، CI / CD التجارة ا�لك«ونية (مارتينز). ك� عمل كمهندس مع�ري Ð تنفيذ B2B و B2C (e -Easy) (فريدة من نوعها) ، والتجارة ا�لك«ونية

 وغ�ها من التقنيات مثل أبات< ستورم وأبات< ميلينك Amazon Web Services جيت§ب ، بيتبوكت ، والخيزران. وهو شغوف بالحوسبة السحابية واÍنظمة ا�وزعة باستخدام خدمات
.وأبات< كافكا ودوكر ودوكر Ëب وكوبرنيتس وريدس وإل كست. وهو مفتون با�بتكارات ويحاول داçا ً تعلم øء جديد

ماتيوس ف�يرا مطور برمجيات
https://www.linkedin.com/in/mfgmateus/

دوغ§س سوزا رئيس النمو
linkedin.com/in/douglassouzahue/
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 رغبة قوية Ð أن تكون قادرة ع� تحويل اÍفكار إ´ منتجات هو ما أثار Ð عام 2010 اهت�مه Ð العمل مع تطوير ال�مجيات. وÐ العام نفسه، دخل دورة نظم ا�علومات ودخل سوق العمل من خ§ل
.برنامج التدريب Ð سوفت بوكس، حيث أتيحت له الفرصة �نشاء قاعدة معرفية متينة، بالتعاون مع ا�هني� ذوي الخ�ة

Ð وًرا بتطوير منصات الجوال. ومنذ ذلك الح�، وقال انه ا�تخصصةôطر ا�ختلفة ، التقى جان وكان مÍبعد العمل مع تطوير أنظمة الويب �دة ث§ث سنوات وتعزيز معرفته بشبكة جافا وقاعدة البيانات وا 
 تطوير منصة الروبوت، حيث التطور ا�ستمر للمنصة منذ إصدار الروبوت 2.3 الزنجبيل يعيش تحت جلده. Ð هذه السنوات السبع من العمل الشاق ، شارك جان Ð إنشاء تطبيقات مختلفة وكان �عبًا

 Ð قطاع التكنولوجيا وتعاون مع إنشاء وتطور الÆكات الناشئة Sebrae / MG ك� عمل كمستشار Super Digital. Ð و Singu حاسً� يعمل كرائد تقني Ð تطوير التطبيقات ا�بتكرة مثل
.Ð تلك ا�نطقة

 ك� تتخلل حياته ا�هنية بأكملها مبادرات ريادة اÍع�ل، مثل إنشاء Çكت� ناشئت� - رانجاü وموراú دو فريت - وكانت اÍخ�ة Ð مÆوع احتضان كلية أوب�ابا (يونيوب)، حيث كان جان مؤه§ً لتلقي
.ا�ستشارات Ð ا�دارة، ا�بتكار والتمويل. با�ضافة إ´ تجربة عيش مث�ة وصعبة للمشاركة مع ا�نتجات ا�بتكرة

ماثيسوس ألفيس رئيس دائرة الرقابة الداخلية
https://www.linkedin.com/in/matheus-alves-46b5a1113/
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.درس تكنولوجيا ا�علومات مع مكانة بارزة Ð مجال إنشاء ا�شاريع وتطويرها ، Ð وقت مبكر من البحث عن التحديات والتغلب عليها
 بدأ Ð وقت مبكر جدا Ð مجال التكنولوجيا ، وبالفعل Ð 14 سنة من العمر دراسة كفني كمبيوتر. وقد عمل مع مختلف التقنيات طوال حياته ا�هنية من أنظمة سطح ا�كتب، وشبكة ا�ن«نت، وتطبيقات
 الهاتف ا�حمول، ومواكبة داçا مع أحدث سوق التكنولوجيا وأكÂها ابتكارا. مع ال«كيز ع� تطوير التطبيقات منذ عام 2014 ، لديه خ�ة واسعة Ð هذا القطاع وشارك Ð مشاريع كب�ة Ç Ðكات مثل بانكو

.سانتاندر وإيب�انغا. التحديات تحركه نحو حلول جديدة وتكنولوجية. وهو منخرط ومتعطش للمعرفة ومغرم بالتكنولوجيات الجديدة التي يتع� استيعابها وتطبيقها Ð كل حالة فريدة من نوعها

جان سانتيني رئيس الروبوت
https://www.linkedin.com/in/jean-santini/

13. فريق ومستشارون
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.MONNOS كرمز مميز للمنفعة وهو تشف� يتيح الوصول إ´ مزايا فريدة داخل منصة MONNOS يتم تصنيف رمز
 

 ع� ميزات تصنفها ع� أنها أمان قابل للتداول أو أداة سوق ا�ال أو اتفاقية ا�ستث�ر الج�عي أو النقود ا�لك«ونية أو السلع MONNOS TOKENS � تحتوي
.أو ا�شتقات أو اÍوراق ا�الية أو أي شكل آخر من أشكال ا�ستث�ر Ð سويôا أو أي دولة دولية أخرى الو�يه القضائيه

 
 يتم تجميع هذا الكتاب اÍبيض وفقا �تطلبات وأحكام التÆيعات ا�تعلقة بالصناعة. وظيفتها اÍساسية هي إع§م جميع ا�ستهلك� بشكل كاف وواضح حول مزايا ومخاطر

 للبيع وإجراءات ا�دراج ال§حقة Ð بورصات أصول التشف� من MONNOS TOKENS تتم العملية الكاملة للطرح العام لـ .Ç MONNOS TOKENSاء
.MONNOS TOKENS خ§ل اتباع ا�لتزامات ذات الصلة Úوجب قوان� الدولة التي يتم فيها تسويق

 
.� يشكل هذا الكتاب اÍبيض نÆة أو وثيقة عرض، و� هو الت�س استث�ر، و� يشكل عرًضا لæدوات ا�الية، أو اÍوراق ا�الية للجمهور، أو اتفاق استث�ر ج�عي

 
 لض�ن ا�متثال للمتطلبات MONNOS TOKENS بالحق Ð (1) إجراء تغي�ات ع� هذه الورقة البيضاء Ð أي وثيقة مرتبطة بـ MONNOS تحتفظ Çكة
 MONNOS التنظيمية ا�عمول بها و (2) القيام بكل ما يلزم ل§متثال Íي التزام تنظيمي ، Úا Ð ذلك ، ولكن � يقتé ع� أو وقف أو تعليق عمليات أو مفاوضات

TOKENS ، مر ، وفًقا لتقدير مجموعةÍإذا لزم ا MONNOS. يتحمل حاملو MONNOS TOKENS ´مر ، إÍوحدهم مسؤولية السعي ، إذا لزم ا 
 Ð سويôا أو أي و�ية قضائية أخرى أصحاب بطاقات Ç blockchainوط ا�وافقة ا�سبقة أو ال§حقة أو ا�خطار أو التسجيل أو ال«خيص ال=ورية للتعامل Ð سوق

MONNOS الذي يتم دمجه أو تسجيله أو إدارته بشكل فعال ، öحالة الكيان القانو Ð ، هم مواطنون أو مواطنون أو مقيمون أو لديهم عامل ربط م�ثل أو 
 مسؤولة بأي حال من اÍحوال عن أي عدم امتثال لسلوك حامÐ Monnos ý إحدى الو�يات القضائية ا�ذكورة أع§ه. Ð جميع هذه الحا�ت، لن تكون مجموعة

MONNOS TOKENS. نح استخدام ملكية وتداول رموز± � MONNOS ýحام MONNOS TOKENS يحة أو ضمنية، بخ§فò ،أي حقوق 
.Monnos ما هو موضح Ð هذه الورقة البيضاء وغ�ها من الوثائق ذات الصلة الصادرة عن مجموعة

 
 Õ � MONNOS TOKENSنح .Monnos أو Õنح أي ملكية أو مشاركة أو مطالبة أو ض�ن Íي من Çكات مجموعة Õ � MONNOS TOKENSثل

 Úا Ð ذلك الحق Ð أن تكون Çيًكا ، أو الحق Ð ا�شاركة Ð اÍرباح ، أو حقوق ، MONNOS حامý هاوية أو أفضلية أو Çكة أو حق ائت�ö في� يتعلق Úجموعة
 غ� MONNOS GROUP MONNOS TOKENS ا�لكية الفكرية أو أي شكل آخر من أشكال اÍسهم Ð أي شكل من أشكال اÍسهم Ð أي من Çكات

 متوفرة لشخص طبيعي مواطن أو مواطن أو مقيم أو لديه عامل اتصال م�ثل بدولة أو و�ية قضائية أو إقليم حيث اÍصول ا�الية ا�ف«اضية أو الرموز أو العم§ت ا�شفرة أو
.غ�ها التشف� ذات الصلة محظورة أو لديها قيود تنظيمية. وينطبق ال<ء نفسه ع� الكيانات القانونية ا�وجودة Ð أماكن التقييد

 
 MONNOS مدراء مجموعة مونوس، ك� هو محدد Ð هذا الكتاب اÍبيض، هم اÍشخاص ا�سؤولون عن ا�علومات الواردة Ð هذه الوثيقة. وقد اتخذ مسؤولو مجموعة
 جميع الخطوات ا�عقولة للتحقق من صحة ا�علومات الواردة Ð هذه الوثيقة وخلصوا ، ع� حد علمهم ، أن كل øء Ð إطار الحقائق وأنه � يوجد إغفال للمحتوى الذي قد

.يؤثر ع� الصحيح فهم اíخرين. عن ا�Æوع. يتحمل مديرو مجموعة مونوس ا�سؤولية عن دقة ا�علومات الواردة Ð هذه ا�علومات
 

 إ´ أقû حد تسمح به القوان� واللوائح والقواعد ا�عمول بها، لن تكون مجموعة مونوس مسؤولة عن أي خسائر غ� مباÇة أو استثنائية أو عرضية أو تبعية أو غ�ها من
 الخسائر من أي نوع (Úا Ð ذلك ع� سبيل ا�ثال � الحé خسارة ا�يرادات أو اÍرباح، وفقدان البيانات)، الناشئة عن أو في� يتعلق بأي تفس� أو اعتقاد أو ا�عت�د ع�

.محتويات هذه الورقة البيضاء أو أي جزء منها
 

 يرجى قراءة هذا القسم بعناية. يجب عليك استشارة ا�حامي الخاص بك و / أو ال=ائب، وا�قتصادية وا�الية والتكنولوجية ا�ستشارين وأي شخص آخر أو كيان Õك�
.وليست عرض استث�ر عام أو أي أصول مالية MONNOS هذه الورقة البيضاء هي عرض بيع من رموز .MONNOS لتحليل الجوانب ا�رتبطة اقتصاد التشف� والرموز
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.MONNOS TOKENS في� يý قاçة غ� حéية با�خاطر اÍكÂ صلة التي يتعرض لها أصحاب

 
 أن تنظر Ð عوامل الخطر هذه با�ق«ان مع جميع ا�علومات ا�قدمة من هذا الكتاب اÍبيض وينصح MONNOS يجب ع� ا�هتم� Ð أن يصبحوا حامý بطاقات

 ونطلب ا�شورة ا�هنية (Úا Ð ذلك ا�الية وا�حاسبة وا�ستشارين التنظيمي�) ، وال=ائب ، والتكنولوجيا من ب� خ�اء آخرين) قبل أن تقرر الحصول ع� الرموز
MONNOS.

 
.التنبؤ بظروف وتوقيت حدوثها MONNOS تعت� معظم عوامل الخطر ا�ذكورة Ð هذا القسم مخاطر طارئة قد تحدث أو � تحدث، و� ±كن �جموعة

 
 هو مناسبة فقط لæشخاص من درجة عالية من التطور ا�اú، وقادرة ع� تقييم مزايا ومخاطر هذا ا�ستحواذ أو اÍشخاص Ç MONNOS TOKENSاء / استخدام
 الذين لديهم الدعم ا�هني وا�شورة في� يتعلق بÆاء اÍصول التشف� والذين لديهم ما يكفي من ا�وارد ا�الية لتحمل الخسائر الكب�ة التي قد تحدث (Úا Ð ذلك ما يصل

.(MONNOS إ´ الخسارة ا�ج�لية لæصول ا�ستخدمة للحصول ع� رموز
 

ا�خاطر ذات الصلة

:فإنك تقر òاحة وتحمل ا�خاطر التالية ا�درجة Ð هذه الورقة البيضاء ، MONNOS من خ§ل Çاء أو امت§ك أو استخدام رموز
 

ýخرى متقلبًا للغاية. يجب ع� حامÍصول ا�شفرة اÍمخاطر السوق: ±كن أن يكون سعر السوق للعم§ت ا�شفرة والرموز الرقمية وا MONNOS TOKENS تحمل 
.با�ضافة إ´ إمكانية فقدان رأس ا�ال ، MONNOS TOKENS مخاطر ا�خت§فات الكب�ة Ð سعر السوق من

 
.خطر القرصنة: ±كن أن يتورّط خطر القرصنة ب� ا�جموعات وا�نظ�ت وهو متأصل Ð سوق التكنولوجيا

 
 عن غ� قصد نقاط ضعف أو أخطاء Ð التعلي�ت ال�مجية ا�صدر، م� يتعارض مع ا�ستخدام ويسبب شكً§ MONNOS مخاطر الضعف: هناك خطر أن تتضمن رموز

.من أشكال الخسارة
 

 مثل معظم البورصات العا�ية ، � يوفر مفتاًحا خاًصا لكل مستخدم ، قد يكون من ، Monnos مخاطر ا�فتاح الخاص: بالنظر إ´ خطر القرصنة ، وبالنظر إ´ أن Øوذج
.ا�ث� ل§هت�م التفك� Ð التخزين Ð بعض ا�حفظة الباردة عند تفضيل ا�ستخدم

 
 ±كن تغي� ، blockchain ا�خاطر التنظيمية: ع� الرغم من أن بعض الو�يات القضائية تقدمية Ð تنظيم الرموز ، والعم§ت ا�شفرة ، وغ�ها من التطبيقات لتكنولوجيا
 القوان� واللوائح بôعة. ك� أن معاملة القوان� واÍنظمة تختلف اخت§فا كب�ا ب� الو�يات القضائية وتخضع لشكوك كب�ة. لذلك ، فإن عدم ض�ن ا�ستقرار التنظيمي للتشف�

.غ� قابل للحياة Monnos وÐ نهاية ا�طاف ، يجعل مÆوع ، TOKENS MONNOS يعني أن أي تعديل قد يؤثر ع� فائدة أو قيمة

 .MONNOS TOKENS مخاطر ا�ف§س أو ا�نح§ل: قد ±نع إعسار ا�صدر ص§حية مخاطر ا�ف§س أو ا�نح§ل Ð مونوس، م� قد يقوض فائدة وقيمة
Cryptoactive ، مثل MONNOS TOKENS ، وكذلك blockchain ، السوق. با�ضافة إ´ ا�خاطر Ð هي تقنيات جديدة مع القليل من الوقت 
 واستخدامها، Úا Ð ذلك ا�خاطر غ� ا�توقعة. قد تتحقق هذه MONNOS TOKENS الواردة Ð هذا الكتاب اÍبيض، هناك مخاطر أخرى مرتبطة با�حتفاظ بـ

.ا�خاطر Ð أي وقت بسبب ظرف غ� متوقع أو مجموعة من جميع عوامل الخطر ا�وصوفة Ð هذه الورقة البيضاء
 

.MONNOS TOKENS ±ثلون ويضمنون أنهم يتحملون ا�سؤولية الوحيدة عن أي قيود ومخاطر مرتبطة بحيازة أو استخدام MONNOS أصحاب رموز

 أو إذا كان ا�ش«ي غ� قادر ع� فهم أنه معرض �ثل هذه ا�خاطر ، ف§ ، MONNOS TOKENS إذا كان أي من ا�خاطر ا�وضحة هنا غ� مقبول لدى مش«ي
.MONNOS TOKENS ينصح بÆاء أو صيانة أو استخدام
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