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 إخالء المسؤولیة القانونیة                                        

یرجى قراءة ھذا القسم (وھذه الورقة البیضاء بشكل عام) بعنایة. یجب علیك استشارة المستشار 
(المستشارین) القانوني والمالي والضریبي وغیر ذلك من المستشارین المھنیین قبل اتخاذ أي إجراء یتعلق 
بھذا المستند األبیض 

 یھدف ھذا المستند التقني إلى تقدیم المعلومات ذات الصلة إلى المشترین المحتملین ("المشترون" وكل منھم
 ، UNION Cayman Limited "المشتري") فیما یتعلق بالعرض المقترح ("إطالق الرمز الممیز") من قبل
 وھي شركة معفاة تأسست بمسؤولیة محدودة في جزر كایمان ، ("الشركة" ، "نحن" أو "نحن") من الرموز
 الرموز") ، بما في ذلك") "UNN" مع الرمز Ethereum المشفرة على بلوكشین ERC20 الممیزة المتوافقة مع
 معلومات حول النظام األساسي الالمركزي الموصوف في ھذا المستند األبیض الذي تم تطویره ، یتم تشغیلھا
 والعقود الذكیة المرتبطة ("UNION منصة مؤسسة") Union Protocol Founda>on وصیانتھا بواسطة
 UNION Founda>on عقود االتحاد الذكیة"). سیتم تمویل تطویر وإطالق منصة") UNION بمنصة مؤسسة
 .جزئیًا من قبل الشركة باستخدام عائدات بیع الرموز Union Protocol Founda>on من قبل

 یھدف ھذا المستند التقني إلى تقدیم المعلومات ذات الصلة إلى المشترین المحتملین ("المشترون" وكل منھم
 ، UNION Cayman Limited "المشتري") فیما یتعلق بالعرض المقترح ("إطالق الرمز الممیز") من قبل
 وھي شركة معفاة تأسست بمسؤولیة محدودة في جزر كایمان ، ("الشركة" ، "نحن" أو "نحن") من الرموز
 الرموز") ، بما في ذلك") "UNN" مع الرمز Ethereum المشفرة على بلوكشین ERC20 الممیزة المتوافقة مع
 معلومات حول النظام األساسي الالمركزي الموصوف في ھذا المستند األبیض الذي تم تطویره ، یتم تشغیلھا
 والعقود الذكیة المرتبطة ("UNION منصة مؤسسة") Union Protocol Founda>on وصیانتھا بواسطة
 UNION Founda>on عقود االتحاد الذكیة"). سیتم تمویل تطویر وإطالق منصة") UNION بمنصة مؤسسة
 .جزئیًا من قبل الشركة باستخدام عائدات بیع الرموز Union Protocol Founda>on من قبل

 ال یوجد أي شيء في ھذه الورقة البیضاء یمكن اعتباره بمثابة نشرة من أي نوع ، أو التماًسا لالستثمار أو
 المشورة االستثماریة ، وال یتعلق بأي شكل من األشكال بعرض أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالیة في أي
 والیة قضائیة. ال یتم إعداد ھذا المستند التقني وفقًا للقوانین أو اللوائح الخاصة بأي والیة قضائیة ، وال یخضع
 لھا ، والتي تم تصمیمھا لحمایة المستثمرین. إلى الحد األقصى للمبلغ الذي یسمح بھ القانون المعمول بھ ، تتنصل
 كل شركة (مجتمعة ، "األطراف المرتبطة" وكل "طرف مرتبط") صراحةً من مسؤولیتھا ولن تكون مسؤولة
 عن أي وجمیع المسؤولیة عن أي مسؤولیة مباشرة أو غیر مباشرة أو خاصة أو الخسائر العرضیة أو التبعیة أو
 أي خسائر أخرى من أي نوع أو ضرر أو عقد أو غیر ذلك (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر خسارة
 اإلیرادات أو الدخل أو األرباح وفقدان االستخدام أو البیانات) ، الناشئة عن أو فیما یتعلق بـ (1) المشتري قبول



 أي معلومات واردة في ھذا المستند التقني أو االعتماد علیھا ، (2) أي خطأ أو إغفال أو عدم دقة في أي من ھذه
 .المعلومات أو (3) أي إجراء ناتج عن ذلك

 جمیع البیانات والتقدیرات والمعلومات المالیة الواردة في ھذا المستند التقني ، والتي تم إجراؤھا في أي بیانات
 صحفیة أو في أي مكان یمكن الوصول إلیھ من قبل البیانات العامة والشفویة التي قد تصدرھا الشركة أو أي
 طرف منتسب ال تعتبر بیانات عن حقائق تاریخیة ، تشكل "إعادة توجیھ" -تشوف البیانات ". ال یوجد أي شيء
 وارد في ھذا المستند التقني یمكن االعتماد علیھ أو یمكن االعتماد علیھ كوعد أو إقرار أو تعھد فیما یتعلق باألداء
 .أو سیاسات الشركة في المستقبل

سیخضع ھذا المستند التقني وأي بیع للرموز المشار إلیھا في ھذا المستند التقني ألیة شروط وأحكام خاصة بشراء 
ھذه الرموز. سیتم تسلیم شروط وأحكام الشراء ھذه من قبل الشركة إلى المشتري المحتمل بعد استالمھ لـ 

استكمال نموذج الطلب وإكمال إجراءات الشركة لمكافحة غسل األموال و "اعرف عمیلك" (المحددة أدناه) .1 

 في حالة وجود أي تعارض بین شروط وأحكام الشراء ھذه والورقة البیضاء ، تسود شروط وأحكام الشراء
 .وتحكمھا

1 



 مالحظات ھامة.   

 ینطوي اقتناء الرموز على درجة عالیة من المخاطرة. قبل الحصول على الرموز ، یوصى بأن یقوم كل مشتٍر
 UNION بإجراء فحص دقیق خاص بھ لجمیع المعلومات والمخاطر ذات الصلة حول الشركة ، ومنصة
Founda>on and Tokens و ، blockchain الخاصة بـ Ethereum وعلى وجھ التحدید ، عملیات ، 
 اإلفصاح وعوامل الخطر الموضحة أدناه وفي ھذه الورقة البیضاء . في حالة حدوث أي من ھذه المخاطر
 والرموز ورموز المشتري مادیًا وسلبیًا ، بما في ذلك رموز UNION بالفعل ، فقد تتأثر الشركة ومنصة مؤسسة
 .المشتري التي أصبحت عدیمة القیمة أو غیر قابلة لالستخدام

 ال یمثل الحصول على الرموز من الشركة تبادًال للعمالت المشفرة ألي شكل من أشكال األسھم أو حصص حقوق
 الملكیة في الشركة ، وال یحق لصاحب أي رموز صادرة عن الشركة الحصول على أي شكل مضمون من أرباح
 إذا ومتى تم) UNION األسھم أو أي حق عائدات آخر. یحق لحاملي الرموز فقط استخدام منصة مؤسسة
 .وفقًا للشروط المنصوص علیھا ھنا UNION تطویرھا) وبعض الحقوق األخرى ضمن منصة مؤسسة

 الرموز متاحة للمشترین مقابل بعض الرموز الممیزة األخرى (تخضع إلجراءات الشركة لمكافحة غسل األموال
("AML") و "اعرف عمیلك" ("KYC") التي یتم استیفائھا (بما في ذلك ما یتعلق بمصدر األموال)) وال تقدم 
 .الشركة أي تبادل للعملة الورقیة. ال تقدم الشركة أیًضا خدمات الحفظ أو المحفظة للرموز

 أي شخص أو كیان ، بما في ذلك أي شخص یتصرف نیابة عنھا ، أو كونھ مواطنًا أو مقیًما ، أو مقیًما ، أو
 موجوًدا أو مدمًجا حیث تحظر القوانین المعمول بھا أو تقید توزیع أو نشر مواد الشركة ، أو الحصول على
 بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، الوالیات المتحدة UNION الرموز أو الوصول إلى منصة مؤسسة
 األمریكیة وأي من أراضیھا ، جزر كایمان ، نیوزیلندا ، كندا ، جمھوریة الصین الشعبیة ، سنغافورة ، جمھوریة
 كوریا أو أي دولة أخرى تحظر بیع الرموز لن تستخدم االتحاد منصة التأسیس أو الحصول على الرموز ، وإال
 .و / أو الرموز UNION فإن ھذا الشخص یتحمل كل المسؤولیة الناشئة عن االستخدام المستمر لمنصة مؤسسة



 قد یتم وضع الرموز في بورصات طرف ثالث ، مما یمنح المشترین في المستقبل فرصة لشراء الرموز بشكل
 مفتوح. سیتعین على المستخدم الذي یسعى للحصول على الرموز بعد إطالق الرمز الممیز شراء الرموز في مثل
 ھذه التبادالت. على العكس من ذلك ، قد یتم بیع الرموز في مثل ھذه التبادالت إذا كان حامل الرموز یرغب في
 .UNION الخروج من النظام البیئي لمنصة مؤسسة

 قد تحظر القوانین الحالیة المتعلقة بتداول األوراق المالیة في بعض البلدان ، مثل الوالیات المتحدة األمریكیة ،
 وجمھوریة الصین الشعبیة ، وكوریا الجنوبیة ، وكندا ، وسنغافورة ، بیع الرموز إلى المقیمین في تلك البلدان.
 .یجب أن یكون المشترون على درایة بالقیود المفروضة على البیع الالحق للرموز

 الرموز غیر قابلة لالسترداد بناًء على خیار المشتري وھي في جوھرھا "مغلقة". الرموز غیر قابلة لالسترداد إال
 .في الظروف المحدودة المنصوص علیھا صراحةً في ھذه الشروط

 .USDT أو DAI الحد األدنى لمبلغ شراء الرمز اإلجمالي ھو 100 دوالر من

 تندرج الرموز ضمن تعریف `` حقوق الملكیة '' المنصوص علیھ في قانون الصنادیق المشتركة (مراجعة
 2020) حیث تم تعدیل قانون الصنادیق المشتركة في یونیو 2020 لتوسیع التعریف لیشمل الرموز الممیزة ، إال
 أن الرموز ال تحمل أي حق في االسترداد من قبل الشركة ، وبالتالي لیس من الضروري أن تقدم الشركة طلبًا
 .(لتنظیمھا كصندوق مشترك بموجب أحكام قانون الصنادیق المشتركة (بصیغتھ المنقحة

 ، ستحتاج بعض الكیانات التي ("VA وفقًا لقانون األصول االفتراضیة (مراجعة 2020) لجزر كایمان ("قانون
 إصدار األصول VA تصدر الرموز الممیزة إلى التسجیل لدى سلطة النقد في جزر كایمان. ینظم قانون
 :االفتراضیة التي تم تعریفھا الستبعاد الرموز الممیزة للخدمات االفتراضیة والتي یتم تعریفھا على النحو التالي

 رمز الخدمة االفتراضیة" یعني التمثیل الرقمي للقیمة الذي ال یمكن نقلھ أو استبدالھ مع طرف ثالث في أي وقت"
 ویتضمن الرموز الممیزة التي تتمثل وظیفتھا الوحیدة في توفیر الوصول إلى تطبیق أو خدمة أو تقدیم خدمة أو
 .وظیفة مباشرة إلى صاحب

 یجب أن یقّدر المشترون أن سلطة .VA ستقوم الشركة بالتسجیل لدى سلطة النقد في جزر كایمان بموجب قانون
 النقد في جزر كایمان لن تراجع ھذه الورقة البیضاء ولن تصدر أي حكم بشأن مزایا الشركة أو الحصول على
 .الرموز. لن یكون لسلطة النقد في جزر كایمان أي رقابة على عملیات الشركة أو الرموز

 بموجب قانون التأمین (مراجعة 2020) لجزر CIMA ال یُطلب من الشركة حالیًا الحصول على ترخیص من
 كایمان ("قانون التأمین") ألنھ في توفیر المكونات الفنیة وإطار الحوكمة الالمركزیة ، ال تتخذ الشركة ولن تتخذ
 UNION Founda>on PlaNorm أو تؤثر على المخاطر ، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر. یدفع مستخدمو
 ، ویشیرون إلى مبالغ غطاء الحمایة في العمالت المستقرة DAI مقابل الحمایة في العمالت المستقرة ، مثل
 باإلضافة إلى حمایة أصول ودیعة التأمین لتمویل سیاسات الحمایة من خالل العمالت المستقرة. یستخدم كل من
 وفقًا لتقدیرھم الخاص ، وذلك باستخدام تكنولوجیا UNION Founda>on المشترین ومتعھدي الحمایة منصة
 الشركة كقناة للتواصل مع بعضھم البعض. لن تكون الشركة طرفًا مقابًال ألي عقد معروض على الشبكة. إذا



 بتعدیل قانون التأمین بطریقة تتطلب من الشركة التسجیل أو إصدار أي رأي لتغییر التفسیر الحالي CIMA قامت
 .CIMA لقانون التأمین ، فستتخذ الشركة جمیع الخطوات المطلوبة للتسجیل في

 ال تشكل ھذه الورقة البیضاء عرًضا للرموز ألفراد الجمھور في جزر كایمان. ال یشمل مصطلح "عام" لھذه
 األغراض شخًصا محنًكا أو شخًصا ذا ثروة كبیرة أو شركة أو شراكة أو ائتمان یكون كل من المساھمین أو
 مالكي الوحدات أو الشركاء المحدودین فیھا شخًصا راقیًا أو شخًصا ذا ثروة كبیرة أي معفي أو عادي شركة غیر
 مقیمة مسجلة بموجب قانون الشركات (مراجعة 2018) أو شركة أجنبیة مسجلة بموجب الجزء التاسع من قانون
 الشركات (مراجعة 2018) أو أي شركة من ھذا القبیل تعمل كشریك عام في شراكة مسجلة وفقًا ألحكام قانون
 أو أي مدیر أو مسؤول عن نفسھ یتصرف بھذه الصفة أو (Revision الشركات المعفاة قانون الشراكة (2018
 الوصي على أي صندوق استئماني مسجل أو قادر على التسجیل وفقًا ألحكام قانون الصنادیق االستئمانیة
 .((بصیغتھ المنقحة

لم تقترح حكومة جزر كایمان أو تصدر أي تشریع ینظم صراحة العمالت المشفرة أو الرموز المشفرة أو 
العروض األولیة للعمالت أو إنشاء الرموز 

 األحداث ونوایاھا التنظیمیة غیر واضحة. یجب أن یدرك كل مشتري أن أي قوانین جدیدة مفروضة في جزر
 یمكن ، من بین أمور أخرى: (1) حظر بیع (MFL كایمان (أو تعدیالت على القوانین الحالیة لجزر كایمان ، مثل
 أو شراء أو نقل الرموز الممیزة أو جعل االحتفاظ بھا غیر قانوني بطریقة أخرى ، (2) مطالبة الشركة بتسجیل
 نفسھا أو الرموز الممیزة لدى سلطة النقد في جزر كایمان وتصبح خاضعة إلشرافھا ، (3) مطالبة الشركة بوقف
 العملیات أو االنتقال إلى والیة قضائیة أخرى و / أو ( 4) التأثیر سلبًا أو تدمیر قیمة الرموز الممیزة للمشتري ،
 .وأن مثل ھذه القوانین أو التعدیالت الجدیدة یمكن فرضھا بسرعة كبیرة ودون سابق إنذار

 أصدرت سلطة النقد في جزر كایمان استشارة عامة بشأن العمالت االفتراضیة في 23 أبریل 2018
//:hPps) ("استشاري"). یمكن الوصول إلى االستشارة عبر اإلنترنت باستخدام الرابط التالي
www.cima.ky/upimages/no>cedoc/1524507769PublicAdvisory-
VirtualCurrencies_1524507769.pdf). ینصح االستشاري المشترین المحتملین بإجراء بحث شامل عن 
 العمالت االفتراضیة والعمالت الرقمیة والرموز والشركات التي تقف وراءھا قبل الشراء من أجل حمایة أنفسھم.
 یُنصح جمیع المشترین المحتملین بقراءة االستشارة قبل متابعة شراء الرموز

إخطارات لمشترین معینین 

 إشعار للمشترین المحتملین في جمھوریة الصین الشعبیة: بالنسبة للمقیمین في جمھوریة الصین الشعبیة
 (والتي ، ألغراض ھذا المستند التقني ، ال تشمل ھونغ كونغ وماكاو وتایوان) فقط: ال یجوز تسویق الرموز
 الممیزة أو عرضھا أو تم بیعھا بشكل مباشر أو غیر مباشر للجمھور في جمھوریة الصین الشعبیة ("جمھوریة
 الصین الشعبیة") وال ھذه الورقة البیضاء وال أي اتفاقیة مقابلة لشراء الرموز ("مستندات الشراء") ، والتي لم یتم



 تقدیمھا إلى جمھوریة الصین الشعبیة لألوراق المالیة واللجنة التنظیمیة ، وال یجوز توفیر أي مواد أو معلومات
 واردة في ھذه الوثیقة تتعلق بالرموز للجمھور في جمھوریة الصین الشعبیة أو استخدامھا فیما یتعلق بأي عرض
 لالكتتاب أو بیع الرموز للجمھور في جمھوریة الصین الشعبیة. لن تشكل المعلومات الواردة في ھذا المستند
 التقني ووثائق الشراء عرًضا لبیع أو دعوة أو إعالن أو التماس عرض لشراء أي رموز داخل جمھوریة الصین
 .الشعبیة

 إشعار للمشترین المحتملین في جمھوریة الصین الشعبیة: بالنسبة للمقیمین في جمھوریة الصین الشعبیة
 (والتي ، ألغراض ھذا المستند التقني ، ال تشمل ھونغ كونغ وماكاو وتایوان) فقط: ال یجوز تسویق الرموز
 الممیزة أو عرضھا أو تم بیعھا بشكل مباشر أو غیر مباشر للجمھور في جمھوریة الصین الشعبیة ("جمھوریة
 الصین الشعبیة") وال ھذه الورقة البیضاء وال أي اتفاقیة مقابلة لشراء الرموز ("مستندات الشراء") ، والتي لم یتم
 تقدیمھا إلى جمھوریة الصین الشعبیة لألوراق المالیة واللجنة التنظیمیة ، وال یجوز توفیر أي مواد أو معلومات
 واردة في ھذه الوثیقة تتعلق بالرموز للجمھور في جمھوریة الصین الشعبیة أو استخدامھا فیما یتعلق بأي عرض
 لالكتتاب أو بیع الرموز للجمھور في جمھوریة الصین الشعبیة. لن تشكل المعلومات الواردة في ھذا المستند
 التقني ووثائق الشراء عرًضا لبیع أو دعوة أو إعالن أو التماس عرض لشراء أي رموز داخل جمھوریة الصین
 .الشعبیة

 إشعار للمشترین المحتملین في سنغافورة: لم یتم تسجیل ھذه الورقة البیضاء ووثائق الشراء كنشرة إصدار لدى
 السلطة النقدیة في سنغافورة بموجب قانون األوراق المالیة والعقود اآلجلة ، الفصل 289 في سنغافورة. وفقًا لذلك
 ، ال یجوز توزیع أو توزیع ھذا المستند التقني ووثائق الشراء وأي مستند أو مادة أخرى تتعلق بالعرض أو البیع
 أو الدعوة لالشتراك أو الشراء ، وال یجوز عرض الرموز أو بیعھا أو بیعھا. جعل موضوع دعوة لالشتراك أو
 .الشراء ، بشكل مباشر أو غیر مباشر ، ألشخاص في سنغافورة

 إشعار للمشترین المحتملین في المملكة المتحدة: یتم توزیع ھذا المستند التقني ووثائق الشراء فقط على ، ویتم
 توجیھھم فقط إلى: (1) متخصصي االستثمار (بالمعنى المقصود في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالیة
 ؛ (2) األشخاص أو ("FPO") واألسواق لعام 2000 (الترویج المالي) األمر لعام 2005 بصیغتھ المعدلة
 ؛ (3) المستثمرین المعتمدین المعتمدین (بالمعنى المقصود FPO الكیانات من النوع الموصوف في المادة 49 من
 ؛ و (4) األشخاص اآلخرون الذین قد یتم إبالغھم بشكل قانوني بطریقة أخرى (FPO في المادة 50 (1) من
 (یشار إلى جمیع ھؤالء األشخاص مًعا باسم "األشخاص المعنیین"). لم یتم اعتماد المستند التقني ووثائق الشراء
 من قبل شخص مخول. الرموز إلى التي تتعلق بھا ھذه الوثیقة متاحة فقط (وسیتم بیع الرموز الممیزة فقط إلى)
 األشخاص ذوي الصلة. یجب على األشخاص الذین لیسوا أشخاًصا ذوي صلة اتخاذ أي إجراء بناًء على ھذا
 المستند التقني ویجب عدم االعتماد علیھ. إنھ شرط ألي من ھؤالء األشخاص المحتملین بورك ھایسر في
 الوالیات المتح تستلم المملكة ھذه الوثیقة البیضاء وتحتفظ بھا وتضمن للشركة ومدیریھا وموظفیھا أنھم أشخاص
 .ذوو ص



 أي شخص أو كیان یخضع لعقوبات من الوالیات المتحدة األمریكیة أو المملكة المتحدة أو جزر كایمان من وقت
 آلخر بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، بعض مواطني بیالروسیا وبوروندي وجمھوریة إفریقیا
 الوسطى وكوبا وإیران ولیبیا وكوریا الشمالیة ، لن یُسمح للصومال والسودان ودارفور ومالي وجمھوریة
 .غینیا وجمھوریة غینیا بیساو وسوریا وزیمبابوي بالدخول في مستندات الشراء أو شراء الرموز

 إفصاحات بخصوص ھذه الورقة البیضاء                                           

دقة المعلومات ، عدم اإلشارة إلى موافقة األطراف في الورقة البیضاء 

 یتضمن ھذا المستند التقني معلومات السوق والصناعة والتنبؤات التي تم الحصول علیھا من االستطالعات
 والتقاریر والدراسات الداخلیة ، عند االقتضاء ، باإلضافة إلى أبحاث السوق والمعلومات المتاحة للجمھور
 ومنشورات الصناعة. تشیر ھذه االستطالعات والتقاریر والدراسات وأبحاث السوق والمعلومات والمنشورات
 المتاحة للجمھور بشكل عام إلى أن المعلومات التي تحتویھا قد تم الحصول علیھا من مصادر یُعتقد أنھا موثوقة ،
 .ولكن ال یمكن أن یكون ھناك تأكید على دقة أو اكتمال ھذه المعلومات المدرجة

 یجوز للشركة توفیر ارتباطات تشعبیة لمواقع الكیانات المذكورة في ھذا المستند التقني ، ولكن تضمین ارتباط ال
 یعني أن الشركة تؤید أو توصي أو توافق على أي مادة على الصفحة المرتبطة أو یمكن الوصول إلیھا منھا. یتم
 الوصول إلى ھذه المواقع المرتبطة بالكامل على مسؤولیة المشتري المحتمل. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة من
 .أي نوع عن أي من ھذه المواد ، أو عن عواقب استخدامھا

 باستثناء الشركة ومدیریھا ومسؤولیھا التنفیذیین والموظفین المعنیین ، لم یقدم أي شخص موافقتھ أو موافقتھا على
 إدراج اسمھ أو اسمھا و / أو المعلومات األخرى المنسوبة أو المتصور أنھا تُنسب إلى ھذا الشخص فیما یتعلق
 بھذا المستند التقني وال یُزعم تقدیم أي إقرار أو ضمان أو تعھد فیما یتعلق بدقة أو اكتمال ھذه المعلومات من قبل
 .ھذا الشخص ، ولن یكون ھؤالء األشخاص ملزمین بتقدیم أي تحدیثات عن ذلك



 لم تقم الشركة وال أي من األطراف المنتسبة بإجراء أي مراجعة مستقلة للمعلومات المستخرجة من مصادر
 طرف ثالث ، أو التحقق من دقة أو اكتمال ھذه المعلومات أو التحقق من االفتراضات االقتصادیة األساسیة التي
 تعتمد علیھا. وبالتالي ، ال تقدم الشركة وال مدیروھا ومسؤولوھا التنفیذیون والموظفون الذین یعملون نیابة عنھا
 .أي تعھد أو ضمان فیما یتعلق بدقة أو اكتمال ھذه المعلومات ولن تكون ملزمة بتقدیم أي تحدیثات عنھا

المصطلحات المستخدمة 

 لتسھیل فھم الرموز التي تقدمھا الشركة للشراء بشكل أفضل ، وأعمال الشركة وعملیاتھا ، تم استخدام بعض
 المصطلحات الفنیة واالختصارات ، وكذلك ، في حاالت معینة ، أوصافھا في ھذا المستند التقني. ال ینبغي التعامل
 مع ھذه األوصاف والمعاني المحددة على أنھا نھائیة معانیھا وقد ال تتوافق مع المعاني أو االستخدامات القیاسیة
 .للصناعة

 في ھذا المستند التقني ، یجب أن تتضمن الكلمات التي تشیر إلى المفرد ، عند االقتضاء ، الجمع والعكس
 صحیح ، ویجب أن تشمل الكلمات التي تشیر إلى المذكر ، عند االقتضاء ، الجنس المؤنث والمحاید والعكس
 صحیح. یجب أن تشمل اإلشارات إلى األشخاص الشركات. یجب أن تتضمن اإلشارات إلى أي قانون أو الئحة
 .إشارات إلى أي تعدیل قانوني أو إعادة تفعیل لھما

تطلعي البیانات 

جمیع البیانات والتقدیرات والمعلومات المالیة الواردة في ھذا المستند التقني ، والتي تم إجراؤھا في أي بیانات 
صحفیة أو في أي مكان یمكن الوصول إلیھ من قبل البیانات العامة والشفویة التي قد تصدرھا الشركة أو أي 
طرف منتسب ال تعتبر بیانات عن حقائق تاریخیة ، تشكل "إعادة توجیھ" -تشوف البیانات ". یمكن التعرف على 
بعض ھذه البیانات من خالل نظرة مستقبلیة 

 مصطلحات مثل "الھدف" ، "الھدف" ، "توقع" ، "یعتقد" ، "یمكن" ، "تقدیر" ، "توقع" ، "إذا" ، "تعتزم" ،
 "قد" ، "خطة" ، "ممكن" ، "محتمل" ، "مشروع" ، "ینبغي" ، "سوف" ، "سوف" أو مصطلحات أخرى
 مماثلة. ومع ذلك ، فإن ھذه الشروط لیست الوسیلة الحصریة لتحدید البیانات التطلعیة. جمیع البیانات المتعلقة
 بالمركز المالي للشركة واستراتیجیات العمل والخطط والتوقعات واآلفاق المستقبلیة للصناعة التي تتواجد بھا
 الشركة ھي بیانات تطلعیة. ھذه البیانات التطلعیة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر البیانات المتعلقة
 بإیرادات الشركة وربحیتھا ، والتوقعات ، والخطط المستقبلیة ، واتجاھات الصناعة المتوقعة األخرى والمسائل
 األخرى التي تمت مناقشتھا في ھذا المستند التقني فیما یتعلق بالشركة ، ھي أمور لیست حقائق تاریخیة ، بل
 . مجرد توقعات

 تتضمن ھذه البیانات التطلعیة مخاطر معروفة وغیر معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب في اختالف
 األحداث أو النتائج الفعلیة أو األداء أو اإلنجازات بشكل جوھري عن التقدیرات أو النتائج الضمنیة أو المعبر عنھا
 :في ھذه البیانات التطلعیة. تشمل ھذه العوامل ، من بین أمور أخرى



 التغییرات في الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وأسواق األسھم أو سوق العمالت المشفرة ، والبیئة •
  التنظیمیة في البلدان التي تجري فیھا الشركة أعمالھا وعملیاتھا ؛.

 .مخاطر عدم قدرة الشركة على تنفیذ أو تنفیذ إستراتیجیات أعمالھا وخططھا المستقبلیة •

 .التغیرات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت الورقیة والعمالت المشفرة •

 .التغییرات في استراتیجیات النمو المتوقعة والنمو الداخلي المتوقع للشركة أو منصة مؤسسة االتحاد •

 التغییرات في التوافر والرسوم المستحقة للشركة فیما یتعلق بأعمالھا وعملیاتھا و / أو منصة مؤسسة االتحاد ؛ •

 التغییرات في توافر ورواتب الموظفین المطلوبین من قبل الشركة لتشغیل األعمال والعملیات ذات الصلة و / •
 أو منصة مؤسسة االتحاد ؛

 التغییرات في تفضیالت عمالء الشركة أو منصة مؤسسة االتحاد ؛ •

 التغیرات في الظروف التنافسیة التي تعمل في ظلھا الشركة ، وقدرة الشركة على المنافسة في ظل ھذه •
 .الظروف

 .التغیرات في احتیاجات رأس المال المستقبلیة للشركة وتوافر التمویل ورأس المال لتمویل ھذه االحتیاجات •

 .الحرب أو أعمال اإلرھاب الدولي أو المحلي •

 وقوع األحداث الكارثیة والكوارث الطبیعیة والقدر التي تؤثر على أعمال و / أو عملیات الشركة و / أو منصة •
 مؤسسة االتحاد ؛

 عوامل أخرى خارجة عن سیطرة الشركة. و •

 أي مخاطر أو شكوك مرتبطة بالشركة وأعمالھا وعملیاتھا ، والرموز ، وإطالق الرمز ، ومنصة مؤسسة •
 .(االتحاد واألصول األساسیة (یشار إلیھا في ھذا المستند التقني

 ال یوجد أي شيء وارد في ھذا المستند التقني یمكن االعتماد علیھ أو یمكن االعتماد علیھ كوعد أو إقرار أو تعھد
 فیما یتعلق باألداء أو سیاسات الشركة في المستقبل. عالوة على ذلك ، تتنصل الشركة من أي مسؤولیة لتحدیث
 أي من ھذه البیانات التطلعیة أو اإلعالن علنًا عن أي مراجعات لتلك البیانات التطلعیة لتعكس التطورات
 المستقبلیة ،

 .األحداث أو الظروف ، حتى لو توفرت معلومات جدیدة أو وقعت أحداث أخرى في المستقبل

ال مزید من المعلومات أو التحدیث 

 لم یتم السماح ألي شخص بتقدیم أي معلومات أو تمثیل غیر وارد في ھذه الورقة البیضاء فیما یتعلق بالشركة
 وأعمالھا وعملیاتھا ، والرموز ، وإطالق الرمز الممیز واألصول األساسیة (كل على النحو المشار إلیھ في
 المستند التقني) و ، إذا تم تقدیمھا ، یجب عدم االعتماد على ھذه المعلومات أو التمثیل على أنھ تم التصریح بھ من



 قبل الشركة أو بالنیابة عنھا. ال یشكل إطالق الرمز الممیز (كما ھو مشار إلیھ في ھذا المستند التقني) ، تحت أي
 ظرف من الظروف ، تمثیًال مستمًرا أو إنشاء أي اقتراح أو إشارة ضمنیة إلى أنھ لم یكن ھناك تغییر أو تطویر
 من المحتمل بشكل معقول أن ینطوي على تغییر جوھري في الشؤون والظروف و آفاق الشركة أو في أي بیان
 .حقائق أو معلومات واردة في ھذا المستند التقني منذ تاریخ ھذه الوثیقة

قیود على توزیع ونشر الورق األبیض 

 قد یكون توزیع أو نشر ھذا المستند التقني أو أي جزء منھ محظوًرا أو مقیًدا بموجب القوانین والمتطلبات
 التنظیمیة والقواعد في أي والیة قضائیة. في حالة تطبیق أي قیود ، یتعین علیك إبالغ نفسك ومالحظة أي قیود
 تنطبق على حیازتك ھذا المستند التقني أو أي جزء منھ (حسب الحالة) على نفقتك الخاصة وبدون أي مسؤولیة
 .تجاه الشركة أو األشخاص المرتبطون

 ال یجوز لألشخاص الذین تم توزیع نسخة من ھذه الورقة البیضاء أو نشرھا ، أو الذین تم توفیر إمكانیة الوصول
 إلیھا أو الذین لدیھم الورقة البیضاء بحوزتھم بطریقة أخرى ، تعمیمھا على أي أشخاص آخرین ، أو إعادة إنتاج
 ھذه الورقة البیضاء أو توزیعھا بأي شكل من األشكال أو أي معلومات واردة فیھا ألي غرض مھما كان. وال
 .تسمح بحدوث نفس الشيء أو تتسبب فیھ

لغة الورقة البیضاء 

ربما تم إعداد ھذا المستند التقني بلغات متعددة. في حالة وجود أي تضارب بین إصدار وآخر ، تسود النسخة 
اإلنجلیزیة 

مؤسسة بروتوكول االتحاد.                                           

 والتكلفة وحواجز المخاطر DEFI منصة مفتوحة تعمل على خفض وصول

خالصة.                                                 

 إلى استخدام كل من االبتكارات في تقنیة دفتر األستاذ الموزع والعقود الذكیة (DeFi) یسعى التمویل الالمركزي
 لتقدیم نظام بیئي قوي وقابل للتكوین لتوسیع الخدمات المالیة إلى مجتمع متناٍم باستمرار. في إنشاء مشاریع قویة ،
 فرًصا جدیدة للثروة والمشاركة ، حیث یقوم كل مستخدم بإنشاء السیولة والمشاركة في DeFi أوجد النظام البیئي
 كمجموعة قابلة للتكوین من المیزات DeFi الحوكمة وتقلیل التقلبات لدى اآلخرین. إذا كان من الممكن مالحظة
 البرمجیة المنتشرة في شبكة دفتر األستاذ الموزع ، فقد یكون مسار كل مستخدم من خالل ھذه المیزات فریًدا ،
 ولكن یتم دعمھ من خالل اعتبارات ومخاطر مماثلة أثناء التنقل في المسارات. من خالل مراقبة ھذه المسارات
 إلى تمكین تطویر UNION Protocol Founda>on ، تسعى DeFi كخیارات بین جمیع المشاركین في
 البیئي ، DeFi البرامج واألدوات التي تقدم وظائف وسیطة ذكیة وغیر احتكاریة ، مما یسھل الوصول إلى نظام
 . مع تقلیل التكلفة والمخاطر للمشاركین فیھا



 الخلفیة .1

 DeFi حالة 1.1

 جھًدا DeFi ھو السرد الرئیسي في قطاع التشفیر في عام 2020. یمثل سوق (DeFi) أصبح التمویل الالمركزي
 واسًعا لبث االبتكار المالي والحوكمة والوصول غیر المرخص إلى النظام المالي العالمي. یرى العدید من مراقبي
 DeFi األصلي ھو الشرارة لتحول COMP لرمز حوكمة Compound Finance أن إطالق DeFi ومحللي
 الصاعد األخیر. أدى تشغیل السعر المكافئ وإدراك تعدین السیولة كوسیلة فعالة لمواءمة الحوافز بین مستخدمي
 .المجتمع إلى زیادة الزخم وانتشاره إلى مشاریع أخرى

 إلى ما یزید عن 11 ملیار دوالر 2 ، واستوعبت DeFi بین بروتوكوالت (TVL) ارتفعت القیمة اإلجمالیة المقفلة
 أجزاًء كبیرة من رأس مال المستخدم. Balancer و Curve و Uniswap مثل (DEXs) التبادالت الالمركزیة
 مؤخًرا 2 ملیار دوالر ، ویتجاوز حجم التداول Uniswap على وجھ الخصوص ، تجاوزت القیمة المقفلة لـ
 .Coinbase العمالقة (CEX) اآلن 3 تلك الخاصة بالبورصة المركزیة DEX الیومي في

 لیس مجرد استبدال األنظمة القدیمة ووضع ملصقات المركزیة علیھا DeFi إن االبتكار الذي یحدث داخل دوائر
 أیًضا. أدى التالعب بالمفاھیم مفتوحة المصدر التي یحكمھا المجتمع إلى اختراقات ال تعد وال تحصى في ما ھو
 .ممكن من خالل مكدس مالي قابل للتكوین

_____________________________________ 

2 h9ps://defipulse.com/ 
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 مناقشات ھادفة حول إمكانات صنادیق Yearn Finance على سبیل المثال ، والتكلفة وحواجز المخاطر طرحت
 مزیًجا من Curve التحوط التي یدیرھا المجتمع وكیفیة تصمیم استراتیجیات زراعة المحاصیل المستدامة ؛ نفذت
 تقدم Synthe>x مجمعات السیولة ومنحنیات الترابط المثالیة لمبادلة العمالت المستقرة بأقل قدر من االنزالق ؛ و
 ھو حتى من بین Synthe>x موجة من المنتجات التي تركز على األصول االصطناعیة والمشتقات الالمركزیة.
 تم تقسیم العدید من .Ethereum لـ Op>mis>c Rollups المشاریع األولى التي تستخدم شبكة اختبار التحجیم
 .ھذه المشاریع إلى بروتوكوالت جدیدة وتكرارھا ، في السراء والضراء
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 المشكلة 1.2

 :، برزت ثالث قضایا في المقدمة DeFi ومع ذلك ، مع التدفق الھائل لرأس المال وطلبات االستخدام في أسواق

 ؛ (DeFi مما یؤدي إلى حصریة االستخدام مقابل الروح األوسع لـ) Ethereum توسیع نطاق المشكالت في (1

 عائد ضعیف في العدید من المواقف بسبب تخصیص رأس المال غیر الفعال ؛ و (2

 .DeFi حاجة ماسة إلى تأمین أوسع وقابل للتطویر عبر العقود الذكیة وبروتوكوالت (3

 ، وغیرھا من فرص الزراعة الغلة ، DEXs نظًرا لتدفق رأس المال إلى بروتوكوالت االقتراض / اإلقراض ، و
 الجدیدة. بدأت المعامالت المباشرة تكلف ما یزید عن ATHs 15 إلى Ethereum ارتفعت رسوم الغاز على
 دوالًرا بینما كان الحد األدنى للرسوم البالغ 100 دوالر غالبًا ھو العائق أمام المشاركة في فرص زراعة
 مسرًحا للمضاربة للحیتان الكبیرة ، مما منع المستخدمین ذوي رأس المال DeFi المحاصیل. سرعان ما أصبح
 .األصغر من المشاركة

 ، كما یتضح من اإلقراض المفرط بضمان DeFi یعد التخصیص غیر الفعال لرأس المال مشكلة أخرى تعیق تبني
(OC) الذي یھیمن على اإلقراض في DeFi. في مثل ھذه التصمیمات ، یفرط المستخدمون في تخصیص األصول 
 لبروتوكول مقابل أصل معین ، عادةً ما یكون عملة مستقرة. للتخفیف من المخاطر البعیدة الشدیدة ، یبلغ الحد
 ETH ٪ ، مما یعني أن المستخدمین الذین یودعون Maker 1501.5 األدنى لمعدالت الضمان لبروتوكوالت مثل
 غیر فعال DeFi في الدیون) في المقابل. وبالتالي ، فإن تخصیص رأس المال في) DAI بقیمة ETH یتلقون 1
 لدرجة أن لھ تأثیًرا ملموًسا على كتم العوائد في المواقف التي تتراوح من اإلقراض المباشر إلى استراتیجیات
 .الزراعة اإلنتاجیة عبر السوق األوسع

 الرائدة ، أصبحت ھناك حاجة محددة واضحة بشكل DeFi لبروتوكوالت TVL أخیًرا ، مع استمرار تضخم
 صارخ - حمایة األصول. البروتوكوالت مع مؤسسین مجھولین ومئات المالیین من الدوالرات في األصول
 المدارة لیست مستودعات آمنة ألموال المستخدمین ، خاصة عندما تكون غیر خاضعة للمراجعة وغیر مؤمنة. مع
 عادةً المخاطر الرئیسیة الستثماراتھم. DeFi عدم وجود طرف مقابل مركزي لمناشدة ، یتحمل المستخدمون في
 كما أن االفتقار إلى التأمین ھو أیًضا عائق رئیسي أمام دخول المؤسسات ، التي اعتادت على الحسابات المؤمنة
 .من قبل مؤسسة التأمین الفیدرالیة وشبكة من األجھزة التنظیمیة والتأمینیة التي تحمي نفسھا والمستثمرین

 عن كثب وكیف یعمل DeFi مع وضع ھذه المشكالت في االعتبار ، من األھمیة بمكان فحص مكون الحمایة في
 .على االستمرار في رحلتھا لتصبح مستقبل التمويل DeFi كمحور أساسي لمساعدة

4 hPps://coinmetrics.io/the-defi-fee-explosion-how-yams-collapse-drove-ethereum-
fees-to-new-heights/ 
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  UNION مقدمة إلى حل .2

 على نطاق واسع ، فإن لدیھم توقعات للخدمة واالستجابة للمیزات التي DeFi نظًرا ألن المستخدمین یشاركون في
 بأنفسھم. ضع في DeFi یشاركون بھا والتي تتجاوز تلك الخاصة بالشبكات الالمركزیة التي ترتبط بھا أنشطة
 اعتبارك إرث التمویل المركزي وابتكارات التكنولوجیا المالیة ، حیث أصبح المستخدمون معتادون على إجراء
 المفاضالت بین مرونة التحكم وخیاراتھم في التوافق مقابل الموثوقیة والمساءلة لبنیة تحتیة للخدمات المالیة
 البیئي ألجھزتھ الخاصة ، ویتولى إدارة المخاطر المرتبطة بھذه DeFi سریعة االستجابة. یُترك مستخدم نظام
 UNION Protocol األنشطة بنفسھ ؛ اإلدارة التي ترقى إلى التكلفة والمخاطر والصعوبة. تعالج مؤسسة
Founda>on (UNION) ھذه الفجوة بین CeFi و DeFi .1 :من خالل توفیر اللبنات األساسیة التالیة 

 حمایة مجمعة مع طبقات مختلفة من التغطیة وتعرض مكتتب منفصل (على سبیل المثال ، مخاطر الطبق 
 UNION Protocol األولى ، مخاطر العقد الذكي ، مخاطر التعرض ، إتمام المعامالت مخاطرة). توفر منصة
Founda>on لـ DeFi 

مزایا الحمایة الكاملة ، سواء من حیث التغطیة وتوفیر التكالیف ، التي تقدمھا شركات التأمین التقلیدیة م خالل 
حزم التأمین المجمعة الخاصة بھا. 2. 

 منصة حمایة ال مركزیة حقًا غیر ملزمة بنموذج "األعضاء فقط" ، بدون متطلبات اعرف عمیلك ، مقترنة 
بعملیة حوكمة فعالة لحمایة أ) صحة المطالبات و ب) مالءة المجمعات لتلبیة مطالبات التغطیة. 3. 

 سوق ثانویة المركزیة إلدارة المخاطر لكتاب الحمایة وكذلك مشتري الحمایة. ال یحرر السوق الثانوي السائل 
 البیئي بأكملھ بالتوسع بشكل أكثر كفاءة ، DeFi رأس المال فحسب ، بل یوزع أیًضا المخاطر ، مما یسمح لنظام
 تماًما مثل قدرة شركات التأمین في العالم المركزي على تحمل المزید من المخاطر من خالل شركات إعادة
 التأمین. 4.

 .بروتوكول متعدد الرموز یفصل بشكل واضح الحوكمة عن دینامیكیات السوق لشراء الحمایة وكتابتھا 



 لمستویات مختلفة من المخاطر ، لكن البروتوكوالت الحالیة ال تغطي سوى جزء من ھذه DeFi الشكل 1: یتعرض المشاركون في
 .DeFi حزمة حمایة كاملة تخلق بیئة آمنة لنمو UNION المخاطر. ستنشئ

 .مكونات البروتوكول التالیة: UNION 1 من أجل توفیر ھذه اللبنات األساسیة ، ستوفر

 .نموذج اقتصادي ینمي النظام البیئي بطریقة مجزیة ومستدامة. 2 

 .نموذج رأس المال الذي یستخدم رأس المال بشكل فعال مع الحفاظ على المالءة ؛ 3 

 .نموذج تسعیر یوازن بین منحنیي العرض والطلب بینما یتكیف دینامیكیًا مع الظروف الكلیة ؛ 4 

 .سریع التطور ؛ DeFi 5 مجموعة من المنتجات التي تناسب السوق وواقعیة في السوق في عالم 

 .عملیة الحوكمة - جنبًا إلى جنب مع الحوافز للحوكمة المذكورة - التي تحمي المشروع وترقي بھ وتنموه ؛ 6 

 لخلق الثقة في البروتوكول واعتماده. تصف ھذه الورقة (KPIs) تقدیم تقاریر شفافة عن مؤشرات األداء المالیة والمخاطر الرئیسیة 
 .كل من ھذه المكونات في األقسام التالیة

 االقتصاد .3

 :على ثالثة مكونات أساسیة UNION الخاصة بـ DeFi Protec>on تعتمد منصة

 نموذج تسعیر دینامیكي لعالوة الحمایة یوفر آلیة فعالة الكتشاف األسعار في الوقت الحقیقي .13



 نموذج رأس المال الذي یعدل الرافعة المالیة ، ویزید من مالءة مجمعات الحمایة مع توفیر عوائد من خالل فائض رأس المال .14

 .آلیة متعددة المستویات للحوكمة والمطالبة والطعن تضمن معالجة المطالبات بطریقة عادلة وشفافة -15

 UNN یتم استخدام رمز .pUNN و uUNN و UNN على نظام ثالثي الرموز. الرموز الثالثة ھي: UNION تعمل منصة الحمایة
 ألغراض الحوكمة ، مثل التصویت على مطالبات الحمایة وبروتوكوالت حل النزاعات ذات الصلة ، أو تعدیل معاییر المخاطر ، أو
 التي تمنحھم حقوقًا في سیاسة الحمایة. سیتلقى كتاب الحمایة uUNN تعدیل برامج الحوافز. سیحصل مشترو الحمایة على رموز
 في pUNN و uUNN ، والتي تمثل النسبة المئویة لمجموعة الحمایة التي یشغلھا الكاتب. یمكن تداول كل من توكنتي pUNN رموز
 .الثانویة UNION سوق

 یمثل ھذا النظام المكون من ثالثة رموز قراًرا صریًحا لفصل رموز الحوكمة عن رموز الحمایة ، وبالتالي منع تضارب المصالح أو
 .خالل شھر سبتمبر من عام NXM 20205 تجنب دینامیكیات السوق غیر المتوقعة كما حدث مع

 شراء الحمایة 3.1

 :یتم إنشاء عقد الحمایة عندما یشتري المشتري منتج حمایة ، إما بشكل فردي أو في حزمة. یحدد العقد

 نوع الحمایة - ھذا یحدد أي مجموعة حمایة تكتب الحمایة وفي المقابل تكسب قسط التأمین .1

 مبلغ الغطاء .2

 مدة التأمین (تاریخ البدء / تاریخ االنتھاء) ، و .3

 .مستوى القسط .4

 المستقرة للبدء. في حالة الموافقة علیھا من قبل الحوكمة ، یمكن قبول عمالت الدفع DAI ستكون أقساط التأمین ومبالغ التغطیة بفئات
 .اإلضافي ومبلغ التغطیة

 التي تدل على حقھ في سیاسة الحمایة. تبدأ الحمایة في وقت الحق من قسط التأمین uUNN بمجرد الشراء ، سیتلقى المشتري رموز
 .المودع أو تاریخ بدء عقد الحمایة. یمكن للمشتري تقدیم مطالبات الحمایة من خالل عملیة المطالبة الموضحة الحقًا في ھذا المستند

 على خصم Uniswap من خالل القنوات المعتمدة مثل مزودي السیولة UNN سیحصل المشترون الذین یشاركون في جزء من رموز
 التي تتراكم على كل كتلة. تفاصیل UNN في عالوة الحمایة. عالوة على ذلك ، سیشترك حاملو الحمایة في جزء صغیر من مكافأة
 إضافیة

 __________________________________________
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 .حول ھذا الحافز في تاریخ مستقبلي ، ویخضع لإلنھاء بناًء على تصویت الحوكمة

 .بدالً من ذلك ، یمكن للمشترین بیع سیاسات الحمایة الخاصة بھم في السوق الثانویة الموضحة الحقًا في ھذا المستند

 نموذج رأس المال یعد نموذج رأس المال مكونًا أساسیًا یعمل على تحسین نفوذ كتاب الحمایة: تأمین رأس المال لتلبیة المالءة بناًء 3.2
 على المعاییر الصارمة المستخدمة في التأمین والتمویل مع توفیر الحوافز االقتصادیة التي تجذب كتاب الحمایة وتساعد في تمویل
 المستخدمة للتحكم في الرافعة المالیة الحقًا (SCR) تطویر النظام البیئي. یتم توفیر تفاصیل إضافیة حول متطلبات رأس المال المالءة
 .في ھذا المستند

 في مجمع الفائض للحصول على فرص عوائد إضافیة منخفضة المخاطر مثل اإلقراض SCR سیتم نشر أي مبلغ مجّمع یزید عن
 المضمون من خالل بروتوكوالت مفتوحة المصدر. ثم تتم مشاركة ھذه العائدات مرة أخرى إلى كتاب الحمایة في المجمع ، مع
 ، فسیتم سحب األموال SCR تخصیص نسبة صغیرة كاحتیاطي إضافي. إذا انخفض مبلغ رأس المال داخل تجمع الحمایة إلى ما دون
 .SCR من تجمع الفائض حتى یتم استیفاء

 المشاركون الذین یرغبون في كتابة الحمایة وكسب قسط ، واختیار نوع الحمایة التي یریدون الحصول علیھا ، واالنضمام إلى
 pUNN بمجرد تصفیة اإلیداعات ، سیحصل كاتب الحمایة على رموز .DAI المجموعة ذات الصلة عن طریق إیداع رأس المال في
 الخاص بھم pUNN مشابھة لرموز تجمع السیولة لمقدمي السیولة. بناًء على pUNN التي تثبت حصتھا٪ من المجموعة. تعتبر رموز
 ، سیحصل كتاب الحمایة على جزء من إجمالي أقساط الحمایة المدعومة من قبل المجمع ، وفي المقابل ، سیكونون مسؤولین عن تلبیة
 .نسبة مئویة من مبلغ التغطیة ألي عقد حمایة تم تفعیلھ

 عالوة .UNN الخاصة بھم وحصصھم في المزید من pUNN باإلضافة إلى حصة من قسط المجمع ، یمكن لكتاب الحمایة أخذ رموز
 یتراكم على كل كتلة. UNN سیشاركون في جزء صغیر من (pUNN حتى لو كانوا قد راھنوا بـ) pUNN على ذلك ، فإن حاملي
 .یخضع ھذا الحافز لإلنھاء بناًء على تصویت الحوكمة

 الخاصة بھم إلى مشترین آخرین من خالل السوق الثانویة الموضحة pUNN بدالً من ذلك ، یمكن لكتاب الحمایة إلغاء تحمیل رموز
 .الحقًا في ھذا المستند

3.3 UNN Staking 

 إضافیة من خالل تعدین السیولة. سیتم تقسیم الحوافز إلى فئتین عامتین: مزودي UNN حصص ممتلكاتھم لكسب UNN یمكن لحاملي
 ألصحابھا لتوفیر السیولة على البروتوكوالت المختلفة و UNN Geyser السیولة والرموز المقفلة ألغراض الحوكمة. ستوفر االتحاد
DEXes بدًءا من ، Uniswap. سیتم تقدیم تفاصیل حول الحافز في وقت الحق. سیتم اإلعالن عن حوافز إضافیة والتصویت علیھا 
 .من خالل عملیة الحوكمة

 من خالل عملیة UNN ، ألصحابھا بالمشاركة في تشكیل مستقبل UNN ، وھي القفل لحوكمة Staking تسمح الفئة الثانیة من
 لفترات مختلفة تتراوح من شھر واحد إلى 4 سنوات ، والتي ال یمكن خاللھا سحبھا أو نقلھا. UNN الحوكمة الالمركزیة. یمكن قفل
 على مكافآت تتناسب مع الشروط المؤمنة مع حوافز إضافیة سیتم اإلعالن عنھا لتشجیع نمو النظام البیئي Staked UNN ستحصل
 .والمنفعة

 الحوكمة .4

 الحكم الالمركزي. :DeFi زراعة الغلة" مزیًدا من المصداقیة لجانب مھم من" DeFi على مدى األشھر القلیلة الماضیة ، أعطى نشاط
 ، على سبیل المثال ال الحصر ، أنھ عندما یتم تنظیمھا وتحفیزھا بشكل Compound و Yearn و Curve أثبتت مشاریع مثل
 .صحیح ، یمكن تحقیق المشاركة النشطة من المجتمع في الحوكمة من أجل النھوض بالبروتوكول

 UNION والغرض من كلیھما ھو ضمان أن .UNION DAO یتكون ھیكل الحوكمة من طبقتین: أصحاب المصلحة في المجتمع و
 تعمل بطریقة عادلة وشفافة ومستدامة في جمیع جوانب تطویر األعمال وتطویر التكنولوجیا وتقییم المطالبات وإدارة المخاطر.
 تتراوح المھام من قرارات التشغیل الیومیة (مثل الفصل في المطالبات المتنازع علیھا ، وتحدیث معاییر المخاطر) إلى القرارات



 اإلستراتیجیة (مثل اقتراح عقود حمایة جدیدة ، وتعدیل الرموز الممیزة للنظام البیئي) إلى قرارات "كسر الزجاج" الطارئة (مثل
 . (اإلیقاف المؤقت لوظیفة إذا لزم األمر

 من أصحاب المصلحة في المجتمع ، وسیكون قادًرا على المشاركة في عملیة الحوكمة عن طریق قفل UNN یعتبر أي شخص یحمل
UNN مقابل حقوق التصویت ، مع حوافز اقتصادیة كما ھو موضح في القسم السابق من UNN Staking. ستكون ھناك أیًضا طرق 
 ألصحابھا لتفویض حقوق التصویت الخاصة بھم لآلخرین ، إما ألغراض الراحة أو لمزید من النتائج االستراتیجیة مثل االنضمام إلى
DAO. سیعمل DAO كمحكم في المواقف التي یتعذر فیھا على أصحاب المصلحة في المجتمع التوصل إلى قرار ، كما سیكون بمثابة 
 الذین UNN في البدایة من المؤسسة وأصحاب DAO وسیلة آمنة لتجاوز القرارات التي قد تعتبر ضارة بالنظام البیئي لالتحاد. سیتألف
 .واآللیة لتصبح ھذا العضو في تاریخ مستقبلي DAO سیتم مشاركة المبلغ المؤھل لیكون عضًوا في .UNN لدیھم قدر كبیر من

 عالوة على ذلك ، یمكن تعیین األفراد أو الكیانات من ذوي الخبرة في التمویل والتأمین والحوكمة من قبل األعضاء األولیین في
DAO. قد یتم تحفیز أعضاء DAO ھؤالء مع UNN التي تمنح خالل فترة والیتھم ، على افتراض أن تصرفات األعضاء المذكورة 
 إلى DAO الھدف من االتحاد ھو العمل كمسؤول ، وفي النھایة نقل جمیع حوكمة .UNION تساھم بشكل إیجابي في نمو النظام البیئي
 .والتركیز فقط على تطویر واستدامة النظام األساسي وفقًا لتوجیھات عملیة الحوكمة DAO األعضاء كما تم التصویت من قبل

 الریاضیات التمھیدي التأمین .5

 ، سنقدم مقدمة مبسطة لمنھجیة الریاضیات والمخاطر وراء التأمین. یمكن لمن ھم على UNION قبل شرح أساسیات نموذج رأس مال
 .درایة باالحتماالت المرجحة بالمخاطر التخطي إلى قسم نموذج رأس المال

 یعتمد العلم االكتواري وراء كیفیة قیام وكاالت التأمین التقلیدیة بدفع مبالغ كبیرة ألحداث التأمین وما زالت تحافظ على المالءة على
 .و 2) االحتمال المرجح (LLN) مفھومین أساسیین في االحتمال: 1) قانون األعداد الكبیرة

 على أن متوسط النتائج التي تم الحصول علیھا من عدد كبیر من التجارب أو المالحظات المسجلة سوف یتقارب مع القیمة LLN ینص
 :n مع تكرارات X المتوقعة. أي ، بالنظر إلى المتغیر العشوائي

 :متوسط العینة

𝑋𝑛 = 1𝑛 (𝑋1 + ⋯ +)   

  :𝐸 (𝑋) یتقارب مع القیمة المتوقعة

lim𝑛 → ∞𝑋𝑛 = 𝐸 (𝑋) أبسط مثال على ذلك ھو قلب العملة ، حیث یكون احتمال قلب الرأس ھو 50٪. من المحتمل أن ینتج عن 
 التقلبات القلیلة األولى نسبة رؤوس مقابل الذیول بعیدة عن 50٪. ومع ذلك ، مع إجراء المزید من التقلبات ، ستنجذب النسبة نحو
 النسبة المتوقعة البالغة 50٪. استبدل العملة المعدنیة بأحداث تاریخیة لحدث مؤمن علیھ ، على سبیل المثال حادث سیارة ، ونبدأ في
 .فھم كیفیة قدرة الشركات على توقع احتمالیة وقوع حادث في ظل ظروف معینة

 االحتمال الموزون ، المفھوم الثاني ، یربط أوزانًا مختلفة بالنتائج المختلفة لحدث ما ، للوصول إلى القیمة المتوقعة المعدلة لحدث ما.
 تنقسم مخططات الترجیح إلى فئتین رئیسیتین: القیمة واالحتماالت الموضوعیة. ألغراض ھذه الورقة ، سنركز على التحوالت
 المرجحة القیمة ، حیث تكون القیمة ھي التأثیر النقدي للنتیجة. عالوة على ذلك ، ھناك أنواع مختلفة من وظائف الترجیح المستخدمة
 نتائج مختلفة ، مع احتمالیة n مع X لنمذجة النتائج غیر الخطیة ، والتي تتجاوز التركیز التمھیدي لھذه الورقة. بالنظر إلى حدث
 :لكل نتیجة ، یمكن حساب القیمة المتوقعة لحدث ما على النحو التالي wi ، ومتغیر ترجیح pi متساویة لـ

𝐸 (𝑋) = Σ𝑤1 ∗ 𝑝1 + + ∗ ∗ 𝑝𝑛𝑛𝑛 = 1 
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 من األمثلة المبسطة جًدا للتأمین ، إعطاء 1000 شخص تأمینًا بقیمة 200 دوالر شھریًا ، وبالتالي 2400 دوالر سنویًا واحتمال
 :تعرض 5 أشخاص لحادث في السنة ، بتكلفة 50000 دوالر سنویًا لكل حادث

 احتمال وقوع حادث ھو 5/1000 ، بوزن - 50000 دوالر •

 احتمال عدم وقوع حادث ھو 995/1000 بوزن + 2،400 دوالر •

 :القیمة المتوقعة على مدى عام لكل شخص مؤمن علیھ •

𝐸 () = - 50000 ین یاباني + 51000 دوالر أمریكي + 2400 ین 9951000 دوالر أمریكي = 2138 دوالر أمریكي 

 بمعنى آخر ، من المتوقع أن تحقق الشركة 2138 دوالًرا أمریكیًا لكل شخص تؤمنھ على مدار العام. في حین أن ھذه العینة صغیرة
 ، تزداد ثقة شركة التأمین في نتائجھا. باإلضافة إلى ذلك ، تحسب شركات التأمین LNN جًدا ، مع زیادة حجم العینة ، وفقًا للمبدأ 1 من
 ملف مخاطر الفرد ، والمركبة المؤمن علیھا ، ومنطقة المؤمن علیھ ، والعدید من العوامل األخرى من أجل تحسین رسوم قسط التأمین
 .إلى بولیصة فردیة

 تشكل ھذه النتیجة المرجحة االحتمالیة األساس لكیفیة بقاء شركات التأمین في العمل ، بالنظر إلى المدفوعات السلبیة الكبیرة
 .المتصورة

 نموذج رأس المال .6

 یحدد نموذج رأس المال المقدار الذي تحتاجھ مجمعات رأس المال للوفاء بالتزاماتھا وتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتھا على مدى فترة
 زمنیة. في حین أن المجمع یمكن أن یحتفظ بنسبة 100٪ من الضمانات لمطابقة تعرض مبلغ التغطیة ، فإن ھذا سیكون استخداًما غیر
 .فعال للغایة لرأس المال نظًرا للوقوع المحتمل لألحداث

 تعتمد شركات التأمین التقلیدیة بشكل كبیر على الرافعة المالیة لتعزیز ملف المخاطر والعائد لدیھا وتعمل ضمن المتطلبات التنظیمیة
 التي تحد من مقدار الرافعة المالیة التي یمكن أن تحصل علیھا. في الوالیات المتحدة ، تستخدم الشركات مناھج رأس المال القائم على
 مع قواعد تختلف باختالف الدول. في االتحاد األوروبي ، تستخدم الشركات المعیار المنصوص علیھ في إطار عمل (RBC) المخاطر
Solvency II الخاص بـ EOIPA. 

 یضمن إطار عمل المالءة 2 للشركات األوروبیة أن تفي بالتزاماتھا على مدى عام واحد مع احتمال بنسبة 99.5٪ من خالل تلبیة
 .(SCR) ومتطلبات رأس المال المالءة (MCR) مزیج من الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 بصرف النظر عن كونھ معیاًرا لصناعة التأمین ، فإن إطار العمل مشابھ لمقیاس مخاطر معروف جیًدا في السوق المالیة: القیمة
 ٪ (لـVaR99.5 أو (MCR ٪ (لشركةVaR 85 المعرضة للخطر ، أو
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ed٪20balance٪20sheet. SCR). على ھذا النحو ، نعتقد أن SCR ھي خط أساس متحفظ ومبرر لتحدید رأس المال المقفل في 
 كل مجموعة حمایة ، وبالتالي رأس المال غیر المؤمَّن الذي یمكن استخدامھ لكسب المكافآت من خالل فرص العائد منخفضة
 .المخاطر

 SCR فقط. یستخدم SCR ھو عتبة االحتمال ، فإن ھذه الورقة سوف تشرح في MCR و SCR نظًرا ألن االختالف الوحید بین حساب
 ، Solvency II إجمالي. في SCR أوالً لكل وحدة حمایة ثم یتم تجمیعھا عبر الوحدات للوصول إلى SCR إطاًرا معیاریًا: یتم حساب
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 ھناك وحدات نمطیة إضافیة للتشغیل والتعدیل. سنقوم بفحص وتنفیذ أوجھ التشابھ مع ھذه الوحدات في األوقات المناسبة ، مع مراعاة
 .تصویت الحوكمة

شكل 

 الحظ أن كل نوع حمایة یمكن أن یمتد إلى رموز / بروتوكوالت متعددة ومع .UNN المطبق على Solvency II SCR الشكل 2: إطار
 .مجموعة الحمایة الخاصة بھم. ھذا الرقم ألغراض مرجعیة

 سیكون لكل وحدة على حدة مناھج مختلفة (معلمات ، توزیعات احتمالیة ، ومقاربات) لحساب االختزال االنتقائي االنتقائي الذي یعكس
 :ھي SCR بشكل أفضل نوع المخاطر التي تتم الحمایة منھا. بالنسبة لمنتجات مقدار الغطاء الثابت ، فإن الصیغة المستخدمة في

𝑆𝐶𝑅𝑥 = √Σ𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑖، 𝑗) ∗ 𝑃𝑖 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑖 ∗ 𝑃𝑗 ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑗𝑖، 𝑗 

 :أین

𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑖، 𝑗) = (1 ⋯ 𝜌𝑗𝑖 ⋮ ⋱ ⋮ 𝜌𝑖𝑗 ⋯ 1) 

• 𝑆𝐶𝑅𝑥 = SCR لوحدة المخاطر x. 

• 𝑃𝑖احتمال حدوث تعریضات = ، i و j على التوالي. 

• 𝐸𝑥𝑝𝑖، 𝐸𝑥𝑝𝑗 = التعرض (أي المبلغ المغطى) للمخاطر i و j على التوالي. 

• 𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑖، 𝑗) = مصفوفة ارتباط المخاطر i و j. 



• 𝜌𝑖𝑗 = معامل االرتباط بین المخاطر i و j. 

 ، والتي تحسب تحركات أسعار العمالت الموجودة في االحتیاطي Fx باإلضافة إلى وحدة تغطیة كل مخاطر ، ھناك أیًضا وحدة عملة ،
 عبر المكونات. نظًرا ألن العمالت تتبع ملفات تعریف التسعیر الخطیة وتعرض سلوًكا یتبع األصول السائلة ، یمكننا استخدام القیمة
 :المعرضة للمخاطر المعیاریة لحساب رأس المال المطلوب في وحدة العملة

𝑉𝑎𝑅𝑝 = 𝛼√𝑥ʹΣ𝑥 

 : أین

𝑥 = (𝑥1 ⋮ 𝑥𝑛) 

Σ = (𝜎11 ⋯ 𝜎1𝑛 ⋮ ⋱ ⋮ 𝜎𝑛1 ⋯ 𝜎𝑛𝑛) 

• 𝑉𝑎𝑅𝑝 = القیمة المعرضة لمخاطر المحفظة p مع n من األصول. 

• 𝛼 = z-Score بناًء على الثقة. على سبیل المثال ، بالنسبة إلى ثقة بنسبة 99٪ ، تكون درجة z 2.33 

• 𝑥 = متجھ أوزان األصول n. 

• 𝑥 '= تبدیل متجھ الوزن x 

• Σ = مصفوفة التغایر لعدد ن من األصول. 

• 𝜎𝑛𝑚 = التباین المشترك لألصل n و m. 

 𝑆𝐶𝑅𝑥 شامل ببساطة عن طریق استبدال مصفوفة االرتباط الخاصة بالتعرضات الفردیة في SCR نقوم بعد ذلك بتجمیع الوحدات في

 العام SCR الخاصة بھ للعمل ، بینما یتم استخدام SCR بمصفوفة االرتباط للوحدات الفردیة. سیتعین على كل تجمع تلبیة متطلبات
 .لمراقبة السالمة المالیة العامة لالتحاد

 سیتم تحدید المعلمات األولیة بناًء على بحث عن بیانات السوق المتاحة في وقت اإلطالق. ستتم مراقبة المعاییر بشكل مستمر ،
 واستناًدا إلى دینامیكیات السوق وتخضع لتصویت الحوكمة ، سیتم تحدیثھا بشكل دوري. من المتوقع في البدایة أن تكون المعلمات
 .SCR متحفظة ، ومع جمع بیانات إضافیة ، سیتم تحسین

 المتنوعة ، سندعم بروتوكوالت متعددة. ستقتصر عقود الحمایة المعینة على بروتوكول واحد بعملة خاصة بھ ، DeFi لخدمة صناعة
 ویمكن أن تقتصر حسابات المخاطر على تلك العملة فقط. ومع ذلك ، سیكون العدید من الحمایة المقدمة عبر الرموز الممیزة قید
 ، ومن أجل الوصول إلى مقارنة "من التفاح (Ethereum على ERC20 التشغیل  على بروتوكول آخر (على سبیل المثال ، رموز
 ، ولكن قد نأخذ في SCR كعملة أساسیة لدینا لحساب DAI إلى التفاح" ، نحتاج إلى تطبیع الحسابات. نقوم حالیًا بتقییم استخدام فئة
 .DeFi نظًرا لھیمنتھا في ETH االعتبار

 بانتظام ألنھ معیار لعملیات كتابة التمویل والحمایة المختلفة. في فترات التقلبات الكبیرة ، سنعمل بسرعة SCR سیتم حساب إجمالي
 وحمایة مالءة المجمع. نظًرا ألن الحسابات ستكون كثیفة الموارد ، فسیتم إجراؤھا خارج السلسلة نظًرا العتبارات SCR لمعایرة
 الغاز. سیتم نشر النتائج على السلسلة بعد عدد محدد من الكتل ، وفقًا لجھودنا إلنشاء نظام بیئي شفاف ، تمت مناقشتھ الحقًا في ھذا
 .المستند

 ، سیتم تحویل األصول مرة أخرى من مجمع الفائض إلى "زیادة" الضمان مرة SCR في حالة انخفاض السیولة المجمعة إلى ما دون
 ، ال یمكن كتابة عقود حمایة جدیدة وسیتم تعلیق عملیات سحب MCR في حالة انخفاض السیولة المجمعة عن .SCR أخرى إلى حدود
 .SCR رأس المال من المجمع حتى یتم زیادة رأس المال مرة أخرى إلى حدود

 SCR ما بعد 6.1



 نقطة انطالق قویة ، یجب أن نتجنب غض الطرف عن األسالیب المالیة الراسخة للمخاطر التي یمكن أن تعزز قوة SCR بینما یوفر
 .1:نمذجةنا. لذلك سنستفید من مقاییس المخاطر اإلضافیة المستخدمة في األسواق المالیة والتي تشمل ، على سبیل المثال ال الحصر
 أو القیمة المعرضة SCR ، والتي تقیس حجم الخسائر المتوقعة بعد اجتیاز (cVaR) تضمین القیمة المعرضة للخطر المشروطة 8
 یقیس cVaR فقط ما ھو مطلوب لالحتیاطي لتحمل ما یصل إلى 99.5٪ من األحداث ، بینما SCR للمخاطر. على سبیل المثال ، یقیس
 .حجم الخسارة في 0.5٪ المتبقیة من األحداث

 ، والتي تعد نموذًجا أفضل لملفات مخاطر العمالت عند حساب العوائد Student-t9 إدراج التوزیعات ذات الذیل الدھني ، مثل .2
 .العشوائیة

 على النحو المنصوص علیھ في إرشادات بازل 2 للحصول على النتائج غیر (PD) االستفادة من احتمالیة تحلیالت التقصیر 10 .3
 .الخطیة لعقود الحمایة بشكل أفضل

________________________________ 
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 التسعیر .7

 نظًرا LNN كما ھو موضح في قسم تمھیدي ریاضیات التأمین لدینا ، فإن شركات التأمین قادرة على تسعیر أقساطھا بفعالیة باستخدام
 بعیًدا عن بعض أسعار أصول التشفیر - ال توجد - DeFi ألن لدیھا كمیات وفیرة من البیانات لالستفادة منھا. ومع ذلك ، في عالم
 بیانات كافیة لالستفادة منھا. تعتبر مشكلة حجم العینة الصغیر ھذه صحیحة بشكل خاص بالنسبة لمنتجات الحمایة التي تغطي مخاطر
 .العقد الذكي أو الطبقة األولى وتتضاعف مع التداخل / االرتباط المتبادل لألحداث المذكورة

 في مواجھة ندرة البیانات ھذه ، سنستخدم نموذج تسعیر دینامیكي یعتمد على خمسة عوامل: الطلب ، واالرتباط الھامشي ، والتركیز
 .، ونموذج مخاطر خاص بالمنتج یتضمن اعتبارات زمنیة SCR الھامشي ، وحجم التجمع إلى نسبة

 یعتمد عامل الطلب على منحنى طلب رتیب ، ویتم معایرتھ باستمرار ألعلى أو ألسفل بناًء على الطلب األمثل المستھدف. مع زیادة .1
 الطلب ، یزداد السعر على طول منحنى الطلب األمثل لتقلیل الطلب ، والعكس بالعكس یجب أن ینخفض الطلب إلى ما دون الطلب
 األمثل. إذا كان الطلب موجوًدا بشكل مستمر فوق منحنى الطلب المستھدف ، فإن منحنى الطلب المستھدف یتحول ألعلى ، والعكس
 .بالعكس یجب أن ینخفض الطلب إلى ما دون منحنى الطلب

 االرتباط الھامشي ومعامالت التركیز الحدیة تقیس الزیادة أو النقص في االرتباط الكلي / التركیز بناًء على إضافة وإزالة تعرض .2
 السیاسة. وبعبارة أخرى ، فإن شراء الحمایة التي لھا تأثیر كبیر على مخاطر التجمع سیكون أكثر تكلفة. نبني إطار عملنا على المقیاس
 .المالي للمخاطر المعرضة للمخاطر الھامشیة

 مع انخفاض ھذه .SCR قوة حمایة التجمع (وھو مجموع األصول المقفلة وغیر المؤمنة) إلى نسبة SCR یقیس حجم التجمع إلى نسبة .3
 .النسبة ، سیزداد سعر القسط والعكس صحیح

 نموذج المخاطر الخاص بالمنتج ھو النموذج الذي یجسد بشكل أفضل ملف المخاطر العائد لألداة. سیتم تحلیل كل نوع من أنواع .4
 الحمایة المقدمة للحصول على أفضل مالءمة وستستند إلى النماذج المالیة مثل ، على سبیل المثال ال الحصر ، الخیارات والسندات
 .ومقایضات التخلف عن سداد االئتمان. سیتم التحقیق في النماذج في الصناعات األخرى ودمجھا إذا وجدت مناسبة

 :یوفر نموذج التسعیر ھذا السلوكیات التالیة

 .مع زیادة الطلب وانخفاض العرض ، یزداد معدل األقساط .1

 .مع زیادة مخاطر االرتباط والتركیز على المجمع (حتى من الحمایة المكتوبة في مجموعات أخرى) ، یزداد معدل األقساط .2

 .مع زیادة المخاطر الكلیة ذات الصلة - مثل التقلبات الخاصة - یزداد معدل األقساط .3

 منتجات الحمایة .8

 ، بما في ذلك تجمیع ھذه المنتجات لتوفیر تغطیة أكثر تكلفة UNION في حین أن ھناك العدید من أنواع المنتجات التي ستقدمھا
 .وبأسعار معقولة ، فإننا نشارك ثالثة نماذج من المنتجات التي نتحرى عنھا ونعطي األولویة إلطالقھا

 تمثل المناھج طریقتنا الحالیة في التفكیر ، وقد یتم تعدیلھا إذا وجدنا طرقًا أكثر كفاءة توازن بین الدقة وحدود اإلدخال وحدود السعة.
 سنستخدم استراتیجیة االنتقال إلى السوق المتحفظة لتحدید أي مشكالت في النمو ، وإعادة ترتیب أولویات إطالق المنتجات حسب
 .الحاجة ، ثم توسیع نطاق الفرص السائدة

 الحمایة 1: تحویل الغاز 8.1

 سیغطي منتج حمایة الغاز األولي من خطوة واحدة فائض غاز المعاملة مع كمیة غطاء ثابتة خالل فترة الحمایة المشتراة. یغطي المنتج
 كمیة الغاز خالل إضراب الغاز الثابت الذي حدده المشتري ، والذي یتم خصمھ من مبلغ الغطاء الذي تم شراؤه حتى نھایة فترة
 .الحمایة

 ، فیمكن لمزارع إنتاج نشط یرید gwei على سبیل المثال ، إذا كان الغاز المطلوب إرسال الرموز الممیزة من عنوان إلى آخر ھو 50
 لمدة ETH 30 و مبلغ التغطیة gwei 5 خالل الثالثین یوًما القادمة شراء عقد حمایة الغاز بسقف gwei 100 دفع ما ال یزید عن 70
 للمعامالت المؤھلة مقابل مبلغ تغطیة gwei 5 یوًما. وبالتالي ، على مدار الثالثین یوًما القادمة ، یمكن المطالبة بأي غاز یتجاوز 70
ETH. 5 ستغطي الحمایة المشتري حتى یتم استخدام ETH أو انقضاء 30 یوًما ، أیھما یحدث أوالً. نموذج المخاطر الخاص بالمنتج 



 وراء ھذا المنتج یعزز نموذج الخیار. من حیث الجوھر ، یعرض مشتري التغطیة نفس ملف المخاطرة مثل شراء خیار شراء
 أمریكي. وبالمثل ، فإن المجموعة التي تكتب الحمایة تبیع خیار شراء أمریكي عاریة. یمكن تقریب خیار الشراء األمریكي بشكل
 في بیئة معدل فائدة منخفض وعلى مدى فترات زمنیة قصیرة. لفترات أطول من Black-Scholes 11 مناسب بواسطة نموذج
 .الوقت ، یمكن حساب خیار الشراء األمریكي بشكل أكثر دقة من خالل نموذج الخیارات ذات الحدین 12 الذي اقترحھ ویلیام شارب

 :في كال النھجین ، یوفر النموذج ھذه السلوكیات

 .كلما زادت تذبذب األداة المالیة المغطاة ، ارتفعت األقساط .1

 .كلما زاد الحد األقصى المغطى من السعر الحالي ، انخفض القسط .2

 .كلما طالت مدة شراء الغطاء ، زاد قسط التأمین .3

 خالل DeFi ھذا المنتج مناسب جًدا للسوق للمتبنین بالنظر إلى 1) الحل الفوري لرسوم الغاز المرتفعة التي واجھھا المشاركون في
 .األشھر الستة الماضیة و 2) تطبیق نموذج مالي تم اختباره جیًدا مع قدر كبیر من بیانات "السعر" لرسمھ من

__________________________________ 
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كثر كفاءة من البدایة إلى النھایة ، فضالً عن الحدوث المحتمل لتحركات الغاز األساسیة التي تؤثر على خطوات متعددة مًعا أو ال 
شيء 

 الحمایة 2: نسبة الضمان 8.2

 ستكون حمایة الضمانات أیًضا عبارة عن مبلغ غطاء ثابت خالل فترة الحمایة المشتراة. یغطي المنتج أي مبلغ من الضمانات على
 .نسبة محددة یختارھا المستخدم. یمكن المطالبة بأي زیادة في الضمانات مقابل مبلغ الغطاء الثابت حتى نھایة فترة الحمایة

 التي تبلغ 150٪ مع نسبة تصفیة 50٪ ، یمكن للمقترض بدالً من ذلك أن ینشر (OC) على سبیل المثال ، نظًرا لنسبة الضمانات الزائدة
 ٪ وعقد حمایة یخلق نفس المخاطر للمقرض. یمكن أیًضا تصمیم عقد الحمایة في ھذه الحالةx للمقرض نسبة ضمان مخفضة بنسبة
 بشكل جید من خالل خیار البیع األمریكي على الضمان األساسي. إذا أدى انخفاض األسعار إلى تصفیة الضمان ، یتم تشغیل حمایة
 .٪x األصلیة البالغة 150٪ مقابل النسبة المخفضة البالغة OC خیار البیع وتغطي المقرض للفرق بین نسبة

 .تم بالفعل وصف طرق وفوائد استخدام الخیارات ضمن منتج حمایة الغاز

 الحمایة 3: العقد الذكي 8.3

 ، فإن استخدام المنتج موصوف ومفھوم جیًدا. باختصار ، یغطي العقد NXM نظًرا إلطالق أغطیة العقود الذكیة األخرى ، مثل
 "االستخدام غیر المقصود للرمز" الذي قد یؤثر أو ال یؤثر على أموال المشتري بشكل مباشر. طالما وقع الحدث ، یتم الدفع
 .للمشتري ، بشرط الحصول على موافقة من اإلدارة

 ومع ذلك ، نشعر أنھ نظًرا لندرة أحداث اختراق العقود الذكیة من منظور إحصائي ، فإن النموذج الجید الخاص بالمنتج الذي یجب
 بأنھ تأمین ضد عدم السداد / التخلف عن السداد CDS غالبًا ما یوصف نموذج .(CDS) التحقیق فیھ ھو نموذج مبادلة التخلف عن السداد
 ، یحاول نموذج خسارة غیر خطیة غیر متوقعة بسجالت منخفضة إحصائیًا - تشبھ إلى حد بعید ملف مخاطر مخاطر العقد الذكي.
 على وجھ التحدید ، نختار نموذج تسعیر كثافة االستوكاستك المزدوج (المعروف أیًضا باسم عملیة كوكس) والذي یستخدم عملیة
 .بواسون غیر متجانسة

__________________________________ 

https://www.wikiwand.com/ar/Binomial_options_pricing_model


13 hPps://www.investopedia.com/terms/c/
credit_default_insurance.asp#:~:text=A٪20credit٪20default٪20swap٪20(CDS،exchange٪20for٪20a٪
20periodic٪20fee.&text=Credit٪ 20 20 ٪افتراضیةswaps٪ 20have٪ 20 201994 ٪موجود٪ 20 منذ. 
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 أسواق ثانویة للحمایة .9

 قوي وقابل للتطویر في تطویر آلیة مشاركة المخاطر بین بروتوكوالت كتابة الحمایة. DeFi تتمثل الخطوة الحاسمة نحو نظام حمایة
 تشبیھ ھذه اآللیة في صناعة التأمین التقلیدیة ھو إعادة التأمین. إعادة التأمین ھو المكان الذي تشارك فیھ العدید من شركات التأمین
 مخاطرھا من خالل شراء بوالص التأمین من شركات التأمین األخرى للحد من خسائرھا. بمعنى آخر ، ھذا ھو "التأمین على شركات
 ."التأمین

 من خالل االبتكارات التي قدمتھا العملة المشفرة ، سننشئ منصة حیث یمكن لكتاب الحمایة والمشترین تبادل مخاطرھم بالسیولة
 الذي NFT ال نتوقع فقط من المشاركین الفردیین تبادل السیاسات (على غرار نھج .DeFi بطریقة عادلة وشفافة بما یتناسب مع سوق
 ، بل نرى أیًضا المشاركین والبروتوكوالت األخرى یتبادلون أو یفرغون رموز المشاركة في تجمع (Rarible15 و Yearn اتبعھ
 الحمایة. باإلضافة إلى نقل المخاطر ، یتیح سوق الحمایة الثانویة السائلة: إدارة أفضل لرأس المال بما في ذلك تخفیف ھامش المالءة ،
 وفرص المراجحة لمخاطر الحمایة ذات التسعیر الخاطئ ، والوصول إلى خبرة المخاطر لبروتوكول حمایة آخر. ھناك العدید من
 بالنسبة لنا لالستفادة منھا ، ونحن نقوم بالتحقیق في الحساب خارج السلسلة باستخدام نماذج التسویة DEXes16 بروتوكوالت ونماذج
 .xعلى السلسلة مثل تلك المستخدمة بواسطة 0

 تقییم المطالبة .10

 ، یعد توفیر بروتوكول مطالبة لسیاسات الحمایة التي تسمح باتخاذ القرارات الالمركزیة والمشاركة مع الحمایة من DeFi في عالم
 اإلجراءات االحتیالیة مشكلة صعبة. بدون كیان مركزي یتطلب "اعرف عمیلك" من مشتري السیاسة وكتابھا ، فمن الممكن للجھات
 الفاعلة السیئة أن تتالعب بالنظام مثل العمل كمشتري الحمایة وكاتب عقد الحمایة نفسھ. بینما یمكن إزالة ھذه المشكلة تماًما في
 سیاسات حمایة معینة مثل جھات اتصال حمایة الغاز من خالل استخدام أوراكل ، في سیاسات الحمایة األخرى مثل حمایة العقد الذكیة
 .، ھناك حاجة إلى آلیة تصویت التخاذ القرار النھائي

 المطالبة 10.1

 لتثبیط ادعاء إساءة االستخدام وإھدار الموارد ، یجب على مشتري الحمایة تأمین مبلغ من العمالت المستقرة یساوي قسط عقد الحمایة
 الخاص بھم طوال فترة المطالبة لبدء المطالبة. شریطة أال یتم وضع عالمة على المشتري باعتباره جھة فاعلة سیئة ، سیتم إعادة
 .العملة المستقرة إلى المشتري عند االنتھاء من تقییم المطالبة

بمجرد تقدیم مطالبة ، سیتم قفل المبلغ المغطى في المجمع ، حیث یتم توزیع مساھمة المبلغ المقفل بالتناسب على المشاركین في تجمع 
الحمایة على أساس النسبة المئویة لحصتھم في المجمع. ستبقى الرموز مقفلة حتى یتم المطالبة 

 _______________\__________________________

15 hPps://gov.yearn.finance/t/partner-up-with-rarible-for-ns-insurance/4530 

16 hPps://yos.io/2018/11/16/ethereum-signatures/ 

 .مرفوض ، وعند ھذه النقطة سیعودون إلى المجمع ، أو تم دفع المطالبة ، وعند ھذه النقطة سیتم منحھم لمشتري الحمایة

http://www.columbia.edu/~mh2078/FoundationsFE/credit_models.pdf
https://yos.io/2018/11/16/ethereum-signatures/


 بالنسبة للسیاسات التي یمكن الفصل فیھا تلقائیًا من خالل استخدام أوراكل ، مثل حمایة الغاز ، لیست ھناك حاجة لتحریك آلیة
 التصویت. یحتاج أي مشتر للحمایة ببساطة إلى تقدیم مطالبتھ مع التفاصیل ذات الصلة ، وبعد فترة زمنیة محددة ، سیقوم بروتوكول
UNION تلقائیًا باإلفراج عن المبلغ المغطى إذا تم استیفاء الشروط. یتم وضع نافذة التوقیت للسماح للمشتري أو الكاتب بالوصول إلى 
 .بروتوكول التحدي إذا لزم األمر

 آلیة حوكمة ثالثیة الطبقات لمواءمة UNION بالنسبة للسیاسات التي تتطلب آلیات تصویت ، مثل الحمایة الذكیة للعقود ، ستستخدم
 حوافز جمیع المشاركین. الطبقة األولى ھي كتاب الحمایة في بركة الحمایة. الطبقة الثانیة ھي حمایة الكتاب في جمیع المجمعات.
 اعتماًدا على السیاسة ، قد یتم تضمین ما یصل إلى الطبقات الثالث بشكل افتراضي. في كل طبقة .UNION DAO الطبقة الثالثة ھي
 معنیة ، یجب التوصل إلى إجماع األغلبیة من أجل إعادة توجیھ المطالبة. ستكون ھناك حوافز لكل من التصویت لصالح األغلبیة
 ومثبطات للتصویت ضد األغلبیة. باإلضافة إلى ذلك ، سیكون ھناك مثبطات لعدم وصول الطبقة الدنیا إلى قرار خالل فترة زمنیة
 .محددة

 :الشكل 3

 الشكل 3: إطار الحوكمة حیث تعمل كل مجموعة كمجتمع المركزي خاص بھا مع عملیة تصعید واستئناف موجودة لحمایة جمیع
 .المشاركین في النظم اإلیكولوجیة لشبكة األمم المتحدة



 .الشكل 4: تدفق مطالبات مبسط یوضح عملیة التصعید. للتوضیح ، تم استبعاد تدفقات التحدي

 بروتوكوالت التحدي 10.2

 لتوفیر نظام عادل لجمیع المشاركین ، سیتم إنشاء بروتوكول التحدي. لكل قرار مطالبة ، یمكن لكل من مشتري الحمایة والكاتب
 الوصول إلى بروتوكول التحدي للطعن في قرار المطالبة أو بعض نتائج التصویت. بعد كل قرار مطالبة ، ستكون ھناك نافذة توقیت
 .مناسبة لطبیعة المطالبة حیث یمكن الوصول إلى بروتوكول التحدي

 یتطلب التحدي قدًرا ال یستھان بھ من العمالت المستقرة المقفلة من قبل المنافس. إذا أدى تصویت الحوكمة (على النحو المحدد في
 بروتوكول التصعید) في النھایة لصالح المنافس ، یتم تحریر العملة المستقرة المقفلة مرة أخرى إلى المنافس. إذا كانت نتیجة التصویت
 .ضد المنافس ، فسیتم تحویل العملة المستقرة المقفلة إلى مجموعة الحمایة ، مطروًحا منھا نسبة صغیرة سیتم تخصیصھا لالحتیاطي

 سیحظى التحدي بوقت محدد لحل النتیجة ، حیث یتم تعلیق المطالبة. إذا لم یتم التوصل إلى نتیجة ، فسیظل القرار المطعون فیھ قائًما
 وتتم معالجة المطالبة وفقًا لذلك. التجمعات التي ال تشارك بطریقة مسؤولة في الطعن من المطالب ستفرض علیھا عقوبات من قبل
UNION DAO. 

 یسمح بروتوكول "الضوابط والتوازنات" ھذا للمشترین والكتاب بتحدي بعضھم البعض وكذلك القرارات التي یتخذھا البروتوكول
 .نفسھ

 بروتوكول التصعید 10.3

 لمنع إساءة استخدام النظام الالمركزي والتأكد من أن نظام حمایة االتحاد یعمل من أجل األفضل للجمیع ، سیتم وضع بروتوكول
 تصعید. في بعض أنواع المطالبات ، سیتم تشغیل بروتوكول التصعید تلقائیًا. في حاالت أخرى ، یمكن للمشاركین تحریك التصعید
 .یدویًا ، مثل الوصول إلى بروتوكول التحدي

 ، یمكن للمشاركین اختیار تصعید القرارات إلى مستوى أعلى من الحوكمة لمراجعتھا. UNION DAO في أي طبقة تصویت أقل من
 قد یكون ھذا بسبب بروتوكول التحدي أو عملیة التحكیم القیاسیة من تقییم المطالبة. سیحتاج الطرف الذي أطلق التصعید إلى قفل كمیة
 مناسبة من العملة المستقرة. إذا أدى التصویت المتصاعد لصالح تصعید الحزب ، فسیتم إعادة العملة المستقرة المقفلة إلى الحزب. عدا
 .ذلك ، سیتم تقسیم العملة المستقرة المقفلة بین أحزاب تصویت الحوكمة المعنیة ، مع تخصیص نسبة صغیرة الحتیاطي الطوارئ



 الشفافیة .11

 من أجل الوثوق في نظام یكون فیھ المشاركون على خالف اقتصادي مع اآلخرین ، وقد تؤدي المدفوعات إلى نتائج ثنائیة كبیرة ، فإن
 ھي الشفافیة التي تتعقب جمیع المعامالت على السلسلة ، فإن blockchain الشفافیة ھي عنصر حاسم. في حین أن إحدى مزایا
 UNN یعد قصة أخرى. على ھذا النحو ، ستوفر شبكة (KPIs) الوصول إلى ھذه المعلومات واشتقاق مؤشرات األداء المالي الرئیسیة
 ، ومبلغ التجمیع إلى SCR الوصول السائد ، مثل واجھات برمجة التطبیقات وصفحات الویب ، لمؤشرات األداء الرئیسیة المالیة مثل
 .، وعدد العقود لكل مجموعة ، وتوزیع مبلغ التغطیة ، إلخ SCR نسبة

 ، والتي SCR بنفس القدر من األھمیة للشفافیة ، الوصول إلى بعض معلمات المخاطر خارج السلسلة المستخدمة للتسعیر المتمیز و
 .تشمل مصفوفات االرتباط ، وحسابات التقلب ، وحسابات وظیفة الخطر ، إلخ

 المیزة التنافسیة .12

 األضواء على العدید من مشاریع التأمین الناشئة. جمعت صنادیق التأمین المشتركة ، DeFi ركزت الحاجة السائدة للتأمین في سوق
 والمنصات على غرار المساھمین ، ومشتقات األسعار الالمركزیة (مثل الخیارات) االعتبار كحلول محتملة للطلب المتزاید على
 .DeFi مخاطر العقود الذكیة مع استمرار تدفق األموال إلى بروتوكوالت

 المزدھر - فاالختیار DeFi تقدم كل بروتوكوالت التأمین المختلفة مزایا وعیوب فریدة لمستخدمیھا ، والتي تتوافق مع اختیاریة مكدس
 حتى DeFi متروك للمستخدم. على وجھ الخصوص ، تمثل أربع منصات تأمین مختلفة األنواع األساسیة للتأمین المقدم لمستخدمي
 .بإیجاز DeFi اآلن. إنھا مثالیة لتغطیة النماذج االقتصادیة والحوكمة ونوع التغطیة الممنوحة لمستخدمي

 ما ھو واضح ھو أنھ تم اختبار إطار عمل للتأمین الالمركزي ، وھناك طلب متمیز وعدد قلیل من نماذج العمل التي تتقدم بسرعة.
 :عبر ما یلي DeFi أدناه ، سننتقل عبر مجموعة خیارات تأمین

 مع DeFi أحد بروتوكوالت التأمین األكثر رسوًخا حتى اآلن في سوق :KYC - Nexus Mutual التأمین المشترك الالمركزي (1
 المرھقة لجمیع KYC فقط ، وتتطلب متطلبات KYC ھي منصة Nexus Mutual سجل حافل من مطالبات االجتماع. ومع ذلك ، فإن
 ، یعد ھذا عامًال مانًعا في االنضمام ویحد من التدفق المحتمل لرأس المال من قبل مقیمي DeFi أعضائھا. بالنسبة للعدید من مستخدمي
 .سوى عامل خطر واحد - على وجھ التحدید ، مخاطر العقود الذكیة Nexus Mutual المخاطر. عالوة على ذلك ، ال تغطي

 ، الشیف Andre Cronje بدعم من :(Nexus Mutual بضمان) yInsure التأمین المتبادل الالمركزي بدون "اعرف عمیلك" - (2
 بدون Nexus Mutual من الحصول على تغطیة مكتوبة بواسطة yVault مستخدمي yInsure ، مّكن Yearn Finance المقیم في
 التي) yNFT ومع ذلك ، فإن استخدام الرموز الممیزة للتأمین .YFI تطور كبیر للعدید من مستخدمي - yInsure "اعرف عمیلك" عبر
 الخاصة بزراعة المحاصیل نتج عنھا فقاعة مضاربة SAFE 17 لتوكنات (KYC بدون Nexus Mutual تم االكتتاب علیھا بواسطة
 .SAFE ، والتي تم سحبھا في النھایة بسبب االنھیار المسرحي لـ NXM من سعر الرمز الممیز

 ، وھو بروتوكول خیارات معمم للمستخدمین Convexity على Opyn تم بناء :Opyn تسعیر خیارات المشتقات الالمركزیة - (3
 إلنشاء خیارات الشراء ووضع الخیارات في السوق المفتوحة. في حین أن التأمین لیس مناسبًا تماًما ، إال أن ھناك جوانب من
 ، Uniswap ھو دالة للسیولة على Opyn الخیارات التي یمكن استخدامھا لتقدیم عقود الحمایة. ومع ذلك ، فإن تسعیر التغطیة على
 حالیًا لتوفیر Opyn باإلضافة إلى ذلك ، لم یتم تصمیم .Uniswap الخاص بـ AMM عبر نموذج oTokens حیث یتم شراء وبیع
 .حمایة تأمینیة واسعة لنقاط الضعف في العقود الذكیة

 أحد اإلدخاالت الجدیدة واستخدام نموذج :Nsure التأمین الالمركزي للمساھمین المتداول في السوق بدون "اعرف عمیلك" - (4
 على MVP لدیھا حالیًا NSure ، والذي یستخدم أیًضا حقنة ھیكل المساھمین التقلیدیین لمنصتھ. NSure التأمین الالمركزي ھو
Rinkby Testnet. ومع ذلك ، على غرار Nexus Mutual تقدم ، Nsure حمایة العقد الذكیة فقط. 

 DeFi المتاحة الیوم واعدة. ومع ذلك ، فإن كل منھا یأتي بمزایا وعیوب واضحة ممیزة لبناء مكدس DeFi مجموعة خیارات حمایة
 .قابل لإلنشاء من األلف إلى الیاء



 خدمة المركزیة شاملة ، 3) (DeFi ، 2 ، مزیجنا المكون من 1) حمایة مجمعة تتناول تكلفة ومخاطر المعامالت في UNION في
 نماذج قویة لرأس المال والتسعیر تستفید من النماذج المجربة المستخدمة في صناعة التأمین والتمویل ، 4) سوق ثانوي یساعد یقوم
 المشاركون في الحمایة بتوزیع المخاطر ، و 5) إطار الحوكمة الالمركزي الذي یحمي جمیع المشاركین سیبقینا في طلیعة الصناعة
 .وننمي الشبكة باستمرار

___________________________ 
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 الخالصة .13

 على حواجزھا أمام الدخول ، ولكن DeFi طموح ومبھج. یبدو أن األمر مجرد مسألة وقت قبل أن تتغلب DeFi إن الوضع الحالي لـ
 الوصول إلى ھذه النقطة سیتطلب عمالً ھائالً قبل أن تستأنف الصناعة االتجاه السائد وتوازن الصناعة بین االبتكار السریع "اختبار
 نقاط الضغط التي یجب معالجتھا: تكلفة DeFi على TVL المنتج" مع قضبان الحمایة الالزمة. أبرز االرتفاع الھائل في الحجم و
 إلى حل نقاط الضعف UNION تسعى .TVL المعامالت المرتفعة ، واالستخدام غیر الفعال للرافعة المالیة ، والحمایة غیر الكافیة على
 الملحة ھذه من خالل تقنیتھا المبتكرة ، ونماذجھا الدینامیكیة ، والمشاركة الالمركزیة وإطار الحوكمة ، والتوافق مع وحدات بناء
DeFi األخرى. مع المنتجات التي تتناسب مع السوق والحوافز التي تتوافق مع إجراءات جمیع المشاركین ، نحن على ثقة من أن 
UNION ستصبح مكونًا مھًما في DeFi. 

 :لألسئلة ومناقشة التكنولوجیا الخاصة بنا ، یرجى االنضمام إلینا على إحدى قنواتنا االجتماعیة

 hPps://discord.gg/f5EQ4AH الخالف:

 hPps://t.me/UNNFinance برقیة:

 hPps://twiPer.com/unnfinance تویتر:
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 إشعار ھام: یجب على المشترین المستقبلیین مراعاة المخاطر التي ینطوي علیھا تحدید ما إذا كان شراء الرموز مناسبًا لھم ،
 .والتي یتم تلخیصھا أدناه. تحتفظ الشركة بالحق في تحدیث قائمة عوامل الخطر ھذه واإلفصاحات من وقت آلخر

إفصاحات بخصوص الرموز 

طبیعة الرموز 

 باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً في ھذا المستند التقني ، ال تمتلك الرموز الممیزة أي حقوق أو استخدامات أو غرض أو سمات
 أو وظائف أو میزات ، صریحة أو ضمنیة ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، أي استخدامات أو غرض أو سمات أو
 ال تضمن الشركة وال تمثل للمشتري بأي شكل من األشكال أن الرموز الممیزة لھا . UNION وظائف أو میزات على منصة مؤسسة
 أي حقوق أو استخدامات أو غرض أو سمات أو وظائف أو میزات. ال یمنح شراء الرموز للمشتري حقوقًا من أي شكل فیما یتعلق
 بالشركة أو إیراداتھا أو أصولھا ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، أي تصویت أو توزیع أو استرداد أو تصفیة أو ملكیة
 (بما في ذلك جمیع أشكال الملكیة الفكریة) ، أو غیرھا من الحقوق المالیة أو القانونیة ؛ لیس قرًضا للشركة ؛ وال تزود المشتري بأي
 .ملكیة أو مصلحة أخرى في الشركة

 وإطالق الرمز الممیز. یجب على المشتري UNION ھناك حاجة إلى درجة عالیة من الخبرة الفنیة لفھم الرموز ومنصة مؤسسة
 .المحتمل أال یشرع في شراء الرموز ما لم یكن یفھم تماًما الجوانب الفنیة المعنیة

الرموز غیر قابلة لالسترداد 

بخالف الحاالت الموضحة في ھذا المستند التقني المتعلقة بعدم اكتمال إطالق الرمز الممیز ، فإن الشركة لیست ملزمة بتزوید حاملي 
الرمز الممیز باسترداد األموال ألي سبب من األسباب ولن یحصل حاملو الرمز الممیز على أموال أو تعویضات أخرى بدالً من 
استرداد األموال. الرموز أیًضا غیر قابلة لالسترداد بناًء على خیار المشتري. البیانات الواردة في ھذا المستند التقني ھي مجرد 

https://twitter.com/unnfinance


تعبیرات عن أھداف الشركة وخطة العمل المطلوبة لتحقیق تلك األھداف. ولن یتم تقدیم أي وعود باألداء أو السعر المستقبلي فیما 
یتعلق بالتوكنز ، بما في ذلك عدم وجود وعد بالقیمة المتأصلة ، وال یوجد ضمان بأن الرموز الممیزة ستتمتع بأي قیمة معینة 

 "یتم توفیر الرموز على أساس "كما ھي

یتم توفیر الرموز على أساس "كما ھي". ال تقدم األطراف المنتسبة وكل من مدیریھا ومسؤولیھا وموظفیھا ومساھمیھا والشركات 
التابعة والمرخصین أي تعھدات أو 

 _____________________________

 .أو الرموز الممیزة UNION مالحظة: یجب مراجعة عوامل الخطر بالكامل مع تضمین أي مخاطر محددة لمنصة مؤسسة 18

 الضمانات من أي نوع ، سواء كانت صریحة أو ضمنیة أو قانونیة أو غیر ذلك فیما یتعلق بالرموز ، بما في ذلك أي ضمان بأن
 الرموز ومنصة مؤسسة االتحاد ستكون غیر متقطعة أو خالیة من األخطاء أو خالیة من المكونات الضارة ، آمنة أو غیر ضائعة أو
 تالفة. باستثناء الحد الذي یحظره القانون المعمول بھ ، تتنصل األطراف المنتسبة وكل من مدیریھا ومسؤولیھا وموظفیھا ومساھمیھا
 والشركات التابعة والمرخصین لھا من جمیع الضمانات ، بما في ذلك أي ضمانات ضمنیة خاصة بالتسویق والجودة المرضیة
 .والمالءمة لغرض معین ، التعدي ، أو التمتع الھادئ ، وأیة ضمانات ناشئة عن أي مسار من التعامالت أو االستخدام أو التجارة

قد ال یكون للرموز قیمة 

 قد ال یكون للرموز قیمة وال یوجد ضمان أو تمثیل للسیولة الخاصة بالتوكنز. الشركة لیست مسؤولة ولن تكون مسؤولة عن القیمة
 .السوقیة للرموز ، وإمكانیة نقل و / أو سیولة الرموز و / أو توفر أي سوق للرموز من خالل أطراف ثالثة أو غیر ذلك

عدم تطور سوق التوكنز 

 ال توجد ضمانات بإدراج الرموز أو إتاحتھا لتبادل العمالت الرقمیة األخرى و / أو النقود الورقیة. یجب التنبیھ صراحةً إلى أنھ إذا تم
 توفیر الرموز في البورصة ، فقد ال یخضع ھذا التبادل ، إن وجد ، للرقابة التنظیمیة ، وال تقدم الشركة أي ضمانات فیما یتعلق بأي
 من مزودي خدمات الصرف. نظًرا لعدم وجود سوق تداول عام سابق للرموز ، فقد ال یؤدي إطالق الرمز الممیز إلى وجود سوق
 نشط أو سائل للرموز ، وقد یكون سعر الرموز متقلبًا. قد ال یتمكن حاملو الرموز من التخلص من الرموز بسھولة وفي حالة عدم
 وجود سوق ثانویة ، قد ال یتمكن حامل الرمز من التصفیة على اإلطالق. قد یتم حظر عملیات النقل المقترحة للعمالت الرمزیة من قبل
 الخاصة بالشركة (بما في ذلك ، على سبیل AML و KYC الشركة في الظروف التي لم یكمل فیھا المنقول إلیھ المقترح بالفعل إجراءات
 المثال ال الحصر ، التحقق من الھویة ومصدر األموال) بما یرضیھا. یجب أن یكون المشترون على درایة بالقیود المفروضة على
 .البیع الالحق

 تعتمد صالحیة منصة مؤسسة االتحاد وإمكانیة استخدام الرموز على إقامة شراكات مع منصات أخرى وتطبیقات وتجار وتجار تجزئة
 وما إلى ذلك ، وبناًء علیھ ، إذا كان ھناك تطور منخفض أو محدود لھذه الشراكات ، یجوز للرموز تكون غیر قابلة dApp ومتاجر
 .لالستخدام وتصبح عدیمة القیمة مع تعرض كامل المبلغ الذي یساھم بھ المشتري للخطر

المخاطر المتعلقة بأسعار المضاربة العالیة 

 عادة ما یكون تقییم العملة المشفرة في سوق ثانویة غیر شفاف ومضارب للغایة. ال تمتلك الرموز الممیزة أي حقوق ملكیة ألصول
 الشركة ، وبالتالي فھي غیر مدعومة بأي أصول ملموسة. قد تتقلب قیمة الرموز في السوق الثانویة ، إن وجدت ، بشكل كبیر خالل
 فترة زمنیة قصیرة. ھناك مخاطرة كبیرة أن یفقد المشتري كامل مبلغ مساھمتھ. في أسوأ السیناریوھات ، یمكن جعل الرموز عدیمة
 .القیمة

قوة قھریة 

 قد یتم مقاطعة إطالق الرمز وأداء أنشطة الشركة المنصوص علیھا في ھذا المستند التقني وخریطة طریق التطویر أو تعلیقھا أو
 تأخیرھا بسبب ظروف قاھرة. ألغراض ھذا المستند األبیض ، تعني "القوة القاھرة" األحداث والظروف غیر العادیة التي ال یمكن
 للشركة منعھا ، وتشمل: التغییرات في قوى السوق أو التكنولوجیا ، وأعمال الطبیعة ، والحروب ، والنزاعات المسلحة ،
 واالضطرابات المدنیة الجماعیة ، اإلجراءات الصناعیة ، واألوبئة ، وحاالت اإلغالق ، والتباطؤ ، والنقص المطول أو حاالت الفشل
 األخرى في إمدادات الطاقة أو خدمات االتصاالت ، وأعمال الوكاالت الحكومیة البلدیة أو الحكومیة أو الفیدرالیة ، والظروف األخرى
 .الخارجة عن سیطرة الشركة ، والتي لم تكن موجودة في وقت إطالق الرمز الممیز



تأمین 

على عكس الحسابات المصرفیة أو الحسابات في المؤسسات المالیة ، فإن الرموز الممیزة لیست مؤمنة إال إذا حصلت على تأمین 
خاص على وجھ التحدید لتأمینھا. وبالتالي ، في حالة فقدان أو فقدان قیمة المنفعة ، ال توجد شركة تأمین عامة أو تأمین خاص ترتبتھ 
الشركة لتقدیم حق الرجوع إلى المشتري. اإلفصاحات الحكومیة 

الشركة لیست صندوق استثمار منظم 

 تندرج الرموز ضمن تعریف `` حقوق الملكیة '' المنصوص علیھ في قانون الصنادیق المشتركة (مراجعة 2020) حیث تم تعدیل
 قانون الصنادیق المشتركة في یونیو 2020 لتوسیع التعریف لیشمل الرموز الممیزة ، إال أن الرموز ال تحمل أي حق في االسترداد
 من قبل الشركة ، وبالتالي لیس من الضروري أن تقدم الشركة طلبًا لتنظیمھا كصندوق مشترك بموجب أحكام قانون الصنادیق
 .(المشتركة (بصیغتھ المنقحة

قانون األصول االفتراضیة 

 ، ستحتاج بعض الكیانات التي تصدر الرموز الممیزة ("VA وفقًا لقانون األصول االفتراضیة (مراجعة 2020) لجزر كایمان ("قانون
 إصدار األصول االفتراضیة التي تم تعریفھا الستبعاد الرموز الممیزة VA إلى التسجیل لدى سلطة النقد في جزر كایمان. ینظم قانون
 :للخدمات االفتراضیة والتي یتم تعریفھا على النحو التالي

 رمز الخدمة االفتراضیة" یعني التمثیل الرقمي للقیمة الذي ال یمكن نقلھ أو استبدالھ مع طرف ثالث في أي وقت ویتضمن الرموز"
 .الممیزة التي تتمثل وظیفتھا الوحیدة في توفیر الوصول إلى تطبیق أو خدمة أو تقدیم خدمة أو وظیفة مباشرة إلى صاحب

 یجب أن یقّدر المشترون أن سلطة النقد في جزر كایمان .VA ستقوم الشركة بالتسجیل لدى سلطة النقد في جزر كایمان بموجب قانون
 .لن تراجع ھذا المستند التقني ولن تصدر أي حكم بشأن مزایا الشركة أو الحصول على الرموز

 .لن یكون لسلطة النقد في جزر كایمان أي رقابة على عملیات الشركة أو الرموز

خطر اتخاذ إجراءات تنظیمیة غیر مواتیة في واحدة أو أكثر من الوالیات القضائیة 

 غیر مطورة ، وتختلف بشكل كبیر بین الوالیات blockchain الحالة التنظیمیة للعمالت المشفرة واألصول الرقمیة وتكنولوجیا
 القضائیة وتخضع إلى قدر كبیر من عدم الیقین. من الممكن أن تتبنى بعض الوالیات القضائیة قوانین أو لوائح أو سیاسات أو قواعد
 ، أو تقید الحق في الحصول على الرموز أو امتالكھا أو بیعھا أو Ethereum blockchain تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على
 تحویلھا أو تداولھا أو استخدامھا. قد تؤدي التطورات في القوانین أو اللوائح أو السیاسات أو القواعد إلى تغییر طبیعة تشغیل شبكة
blockchain التي تعتمد علیھا الرموز. ال یمكن أن یكون ھناك ضمان بأن السلطات الحكومیة لن تفحص عملیات األطراف المنتسبة 
 و / أو تتابع إجراءات اإلنفاذ ضد األطراف المنتسبة. كل ھذا قد یعرض األطراف المنتسبة إلى األحكام أو التسویات أو الغرامات أو
 العقوبات ، أو یتسبب في إعادة ھیكلة عملیاتھا وأنشطتھا أو التوقف عن تقدیم منتجات أو خدمات معینة ، وكلھا قد تضر بسمعة
 األطراف المنتسبة أو تؤدي إلى ارتفاع تكالیف التشغیل. ، والتي بدورھا قد یكون لھا تأثیر سلبي مادي على الرموز و / أو تطویر
 .UNION منصة مؤسسة

یتحمل المشتري مسؤولیة التصنیف القانوني 

 ھناك خطر من أن یتم اعتبار الرموز الممیزة أمانًا في بعض الوالیات القضائیة ، أو أنھا یمكن اعتبارھا ورقة مالیة في المستقبل. ال
 تقدم الشركة أي ضمان أو ضمان بشأن ما إذا كانت الرموز ستكون ضمانًا في اختصاص المشتري. سیتحمل كل مشتٍر جمیع عواقب
 اعتبار الرموز ضمانًا في نطاق اختصاصھ. یتحمل كل مشتٍر مسؤولیة تأكید ما إذا كان الحصول على الرموز و / أو التخلص منھا
 قانونیًا في نطاق اختصاصھ القضائي ، ویتعھد كل مشتٍر بعدم استخدام الرموز في أي والیة قضائیة حیث یكون القیام بذلك أمًرا غیر
 قانوني. إذا أثبت المشتري أن شراء أو استخدام الرموز لیس قانونیًا في والیتھ القضائیة (أو سیكون قانونیًا فقط إذا اتخذت الشركة
 .خطوات إضافیة مثل التسجیل أو الترخیص) ، فال ینبغي علیھ الحصول على الرموز والتوقف فوًرا عن استخدام الرموز أو حیازتھا



 من المرجح أن یستمر التدقیق في الحصول على الرموز في مقابل العمالت المشفرة من قبل الھیئات التنظیمیة المختلفة في جمیع أنحاء
 العالم ، مما قد یؤثر على استخدام الرموز. قد یتم القضاء على القدرة القانونیة للشركة على توفیر أو دعم الرموز في بعض الوالیات
 القضائیة من خالل اللوائح أو اإلجراءات القانونیة المستقبلیة. في حالة ما إذا قررت الشركة أن شراء أو استخدام الرموز غیر قانوني
 في والیة قضائیة معینة ، فیجوز للشركة إیقاف العملیات في ھذا االختصاص القضائي أو تعدیل الرموز بطریقة تتوافق مع القانون
 .المعمول بھ

یتحمل المشتري مسؤولیة االمتثال لقیود التحویل 

 قد یتم وضع الرموز في بورصات الطرف الثالث ، مما یمنح المشترین والمستخدمین في المستقبل فرصة لشراء الرموز بشكل مفتوح.
 بعد إطالق الرمز الممیز شراء الرموز في مثل ھذه UNION Founda>on سیتعین على المستخدم الذي یسعى للدخول إلى منصة
 التبادالت. على العكس من ذلك ، یجوز للرموز

 قد تحظر .UNION یتم بیعھا في مثل ھذه التبادالت إذا كان حامل الرموز یرغب في الخروج من النظام البیئي لمنصة مؤسسة
 القوانین الحالیة المتعلقة بتداول األوراق المالیة في بعض البلدان ، مثل الوالیات المتحدة األمریكیة والصین وكوریا الجنوبیة وكندا
 وسنغافورة ، بیع الرموز إلى المقیمین في تلك البلدان. عند شراء الرموز ، یجب أن یكون المشترون على درایة بالقیود المفروضة
 .على بیعھم الالحق

مخاطر األمن العام 

خطر السرقة والقرصنة 

 غالبًا ما یتم استھداف أحداث إنشاء الرموز وعروض العمالت األولیة من قبل المتسللین والممثلین السیئین. قد یحاول المتسللون التدخل
 أو غیر ذلك ، ("محفظة المشتري") ، أو UNION Founda>on في المحفظة الرقمیة للمشتري ، سواء كانت موجودة على منصة
 عقود االتحاد الذكیة أو توفر الرموز بأي عدد من الطرق ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر رفض الخدمة الھجمات ، أو
 ، أو االنتحال ، أو التحایل ، أو ھجمات البرامج الضارة ، أو الھجمات القائمة على اإلجماع. قد یؤدي أي ھجوم من ھذا Sybil ھجمات
 .القبیل إلى سرقة الرموز الممیزة للمشتري

مفاتیح خاصة 

 قد یحتفظ المشتري بالرموز التي یشتریھا المشتري في محفظة المشتري أو الخزنة ، األمر الذي یتطلب مفتاًحا خاًصا أو مجموعة من
 المفاتیح الخاصة للوصول إلیھا. وبناًء على ذلك ، فإن فقدان المفتاح (المفاتیح) الخاص المطلوب المرتبط بمحفظة المشتري أو قبو
 تخزین الرموز سیؤدي إلى فقدان ھذه الرموز. عالوة على ذلك ، فإن أي طرف ثالث یحصل على حق الوصول إلى ھذا المفتاح
 (المفاتیح) الخاص ، بما في ذلك من خالل الوصول إلى بیانات اعتماد تسجیل الدخول لمحفظة مستضافة أو خدمة خزینة یستخدمھا
 المشتري ، قد یكون قادًرا على اختالس الرموز الممیزة للمشتري. الشركة لیست مسؤولة عن أي خسائر من ھذا القبیل ویجب أال
 .تكون كذلك

عدم تعیین مفتاح عام لمحفظة المشتري 

 قد یؤدي فشل المشتري في تعیین مفتاح عام لمحفظة المشتري ھذه إلى عدم تمكن األطراف الثالثة من التعرف على رصید رمز
 الجدیدة استناًدا إلى منصة blockchain عندما تقوم بتكوین األرصدة األولیة لـ Ethereum blockchain المشتري في سلسلة
UNION Founda>on. 

خطر خدمة المحفظة غیر المتوافقة 

 یجب أن یكون موفر خدمة المحفظة أو المحفظة المستخدمة القتناء وتخزین الرموز متوافقًا تقنیًا مع الرموز. قد یؤدي عدم التأكد من
 .ذلك إلى عدم تمكن المشتري من الوصول إلى الرموز الخاصة بھ

مخاطر نقاط الضعف أو االختراقات القابلة لالستغالل في مجال التشفیر 

 قد یؤدي التقدم في مجال التشفیر ، أو التطورات التقنیة األخرى مثل تطویر أجھزة الكمبیوتر الكمومیة ، إلى مخاطر على العمالت
 .، مما قد یؤدي إلى سرقة الرموز أو فقدانھا Tokens و blockchain Ethereum المشفرة و



مخاطر نقل اإلنترنت 

 ھناك مخاطر مرتبطة باستخدام الرموز بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، فشل األجھزة والبرامج واتصاالت اإلنترنت. لن
 تكون الشركة مسؤولة عن أي أعطال في االتصال أو اضطرابات أو أخطاء أو تشوھات أو تأخیرات قد تواجھھا عند استخدام منصة
UNION Founda>on والرموز ، مھما كان السبب. قد تكون المعامالت في العملة المشفرة ال رجعة فیھا ، وبالتالي ، قد ال یمكن 
 استرداد الخسائر الناجمة عن المعامالت االحتیالیة أو العرضیة. تعتبر معامالت العملة المشفرة قد تمت عند تسجیلھا في دفتر األستاذ
 .العام ، وھو لیس بالضرورة تاریخ أو وقت بدء المعاملة

إفصاحات منصة مؤسسة االتحاد 

ال یوجد ضمان على أنھ سیتم تطویر منصة مؤسسة االتحاد 

 یقر كل مشتٍر ویفھم ویوافق على أن ھذا المشتري ال یجب أن یتوقع ولیس ھناك أي ضمان أو تمثیل أو ضمان من قبل الشركة بما
 :یلي

 سیتم اعتماد منصة مؤسسة االتحاد على اإلطالق ؛ ●

 سیتم اعتماد منصة مؤسسة االتحاد كما طورتھا الشركة ولیس بشكل مختلف أو معدل ؛ ●

 باستخدام أو اعتماد الرموز ؛ و blockchain سیتم إطالق ●

 ومع أو بدون توزیع مطابق للرصید UNION Founda>on PlaNorm مع أو بدون تغییرات على blockchain سیتم إطالق ●
 .(الثابت للرموز األولیة (كما ھو محدد أدناه

 عالوة على ذلك ، فإن الرموز التي تم إنشاؤھا في البدایة عند إطالق الرمز ("الرموز األولیة") لن یكون لھا أي وظائف أو حقوق
 على منصة مؤسسة االتحاد ، وال یعد االحتفاظ بالرموز األولیة ضمانًا أو إقراًرا أو ضمانًا بأن حاملھا سیكون قادًرا على استخدام
 UNION ، حتى إذا تم إطالق منصة UNION Founda>on االتحاد. المنصة التأسیسیة ، أو تلقي أي رموز مستخدمة على منصة
Founda>on واعتماد عقود UNION الذكیة ، والتي ال یوجد أي ضمان أو تمثیل أو ضمان مقدم من الشركة. 

المخاطر المرتبطة بمنصة مؤسسة االتحاد والبرامج و / أو البنیة التحتیة المرتبطة بھا 

 على ھذا النحو ، فإن أي عطل أو وظیفة غیر مقصودة أو .Ethereum blockchain على UNION Founda>on تعتمد منصة
 أو عملھا بطریقة غیر متوقعة UNION قد یتسبب في تعطل الرموز و / أو منصة مؤسسة Ethereum أداء غیر متوقع لبروتوكول
 .أو غیر مقصودة

 على بروتوكول مفتوح المصدر لتبادل القیمة ، وبالتالي ھناك خطر أن تحتوي منصة Ethereum blockchain تعتمد سلسلة
 و / أو عقود االتحاد الذكیة على أخطاء أو نقاط ضعف مقصودة أو غیر مقصودة قد تؤثر سلبًا على الرموز أو تؤدي UNION مؤسسة
 إلى فقدان أو سرقة الرموز أو فقدان القدرة على الوصول إلى الرموز أو التحكم فیھا. في حالة حدوث مثل ھذا الخطأ أو الضعف في
 .البرنامج ، قد ال یكون ھناك عالج وال یضمن حاملو الرموز أي تعویض أو استرداد أو تعویض

 ، یتم تحدید توقیت إنتاج الكتلة من خالل إثبات العمل ، لذلك یمكن أن یحدث إنتاج الكتلة في أوقات Ethereum blockchain في
 عشوائیة. على سبیل المثال ، قد ال یتم تضمین إیثر المحول إلى عنوان المحفظة الرقمیة للشركة في الثواني األخیرة من فترة التوزیع
 .لتلك الفترة

 قد ال تتضمن معاملة المشتري في الوقت الذي یتوقعھ المشتري ، وقد ال Ethereum blockchain یقر المشتري ویفھم أن سلسلة
 عرضة لالزدحام الدوري الذي blockchain Ethereum یتلقى المشتري الرموز في نفس الیوم الذي یرسل فیھ المشتري الدفع. إن
 في محاولة Ethereum یمكن خاللھ تأخیر المعامالت أو فقدھا. قد یقوم األفراد أیًضا عن قصد بإرسال برید عشوائي على شبكة
 قد ال یشملون معاملة Ethereum للحصول على میزة في شراء الرموز الممیزة للتشفیر. یقر المشتري ویفھم أن منتجي كتلة
 .المشتري عندما یرید المشتري أو قد ال یتم تضمین معاملة المشتري على اإلطالق

 قد تفقد األثیر ، الوحدة األصلیة لحساب بلوكشین إیثریوم نفسھا ، القیمة بطرق مشابھة للرموز ، وأیًضا بطرق أخرى. یتوفر مزید من
 .hPp://www.ethereum.org على Ethereum المعلومات حول

http://www.ethereum.org


 .المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة

 على ابتكاراتھا المستمرة لتقدیم منتجات وخدمات جدیدة وتحسینھا والتي تجعل UNION Founda>on PlaNorm یعتمد نجاح
 مفیدة للمستخدمین. نتیجة لذلك ، یجب على الشركة باستمرار استثمار موارد كبیرة في البحث والتطویر UNION منصة مؤسسة
 لتحسین جاذبیة وشمولیة منتجاتھا وخدماتھا ودمج تقنیات الھاتف المحمول الجدیدة واإلنترنت والبلوك تشین وغیرھا من التقنیات بشكل
 فعال. إذا كانت الشركة غیر قادرة على االستمرار في تقدیم منتجات وخدمات عالیة الجودة ومبتكرة ، فقد ال تتمكن من جذب
 .مستخدمین إضافیین أو االحتفاظ بمستخدمین حالیین ، مما قد یضر بأعمالھا ونتائج العملیات والوضع المالي

 UNION Founda>on باإلضافة إلى ذلك ، یعتمد نجاح الشركة على قدرتھا على االستمرار في جذب المستخدمین إلى منصة
 ، على سبیل المثال UNION Founda>on وتعزیز مشاركتھم في منتجاتھا وخدماتھا. یشمل المنافسون الحالیون والمحتملون لمنصة
 ال الحصر ، الشركات التي تعمل أو یمكنھا تطویر تطبیقات ومواقع ویب مماثلة للھاتف المحمول. یمكن لھذه الشركات تخصیص
 موارد تقنیة وموارد أخرى أكبر مما توفره الشركة ، ولدیھا إطار زمني أسرع للنشر واالستفادة من قواعد المستخدمین الحالیة
 UNION Founda>on والتقنیات الخاصة بھا لتوفیر المنتجات والخدمات التي قد یراھا المستخدمون متفوقة على عروض
PlaNorm. أي من المستقبل أو 

 ولكن مع أفضل UNION Founda>on قد یقدم المنافسون الحالیون حلوًال مختلفة تجذب المستخدمین أو توفر حلوًال مشابھة لمنصة
 ، UNION Founda>on العالمات التجاریة أو موارد التسویق. إذا لم تتمكن الشركة من االستمرار في جذب المستخدمین إلى منصة
 .فسوف تتضرر أعمالھا ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي

 بشكل كبیر على االستخدام المستمر لإلنترنت كوسیلة أساسیة لعملیاتھا UNION Founda>on یعتمد النجاح المستقبلي لمنصة
 المقترحة. لعدد من األسباب ، قد ال یستمر استخدام اإلنترنت في التطور كما تتوقع الشركة. إذا بدأ المستخدمون في بناء مجتمعات
 وفشلت الشركة في االبتكار ، فقد تتأثر أعمالھا ونتائج العملیات والوضع المالي سلبًا. عالوة على UNION خارج منصة مؤسسة
 ، في المراحل األولى من التطویر ، blockchain ، وخاصة باستخدام تقنیة UNION Founda>on PlaNorm ذلك ، فإن سوق
 وتحدث تحوالت كبیرة في عادات االستخدام والتخصیص باستمرار وبسرعة. تواصل الشركة معرفة الكثیر عن المشاركین في السوق
 مع تطور الصناعة. قد ال تنجح الشركة في توقع أو مواكبة التغیرات في الصناعة ، وقد تستثمر قدًرا كبیًرا من الموارد المالیة
 والموظفین والموارد األخرى لمتابعة االستراتیجیات التي ال تثبت في نھایة المطاف فعالیتھا بحیث تتضرر أعمالھا ونتائج العملیات
 .والوضع المالي

 یتأثر المستخدمون المحتملون لمنصة مؤسسة االتحاد بالظروف االقتصادیة المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة والدولیة واألحداث واألحداث
 .األخرى التي تؤثر على استخدام منصة مؤسسة االتحاد

 blockchain الطبیعة التي ال رجعة فیھا لمعامالت

 حتى إذا تبین .blockchain ال یمكن التراجع عن المعامالت التي تتضمن الرموز التي تم التحقق منھا ، وبالتالي تسجیلھا ككتلة على
 أن المعاملة كانت عن طریق الخطأ ، أو بسبب سرقة الرموز الممیزة للمستخدم ، فإن المعاملة ال یمكن التراجع عنھا. عالوة على
 ذلك ، في الوقت الحالي ، ال توجد سلطة أو آلیة حكومیة أو تنظیمیة أو تحقیق أو مالحقة قضائیة یمكن من خاللھا رفع دعوى أو
 شكوى بخصوص العمالت المشفرة والرموز الرقمیة المفقودة أو المسروقة. وبالتالي ، قد ال تتمكن الشركة من استبدال الرموز
 .المفقودة أو طلب التعویض عن أي تحویل خاطئ أو سرقة الرموز

تعدیالت البروتوكول 

 أو عقود االتحاد الذكیة اقتراح تعدیالت على Ethereum blockchain یمكن لفریق التطویر ومسؤولي الكود المصدري لـ
 بروتوكوالت وبرامج ھذه الشبكة والتي ، إذا تم قبولھا وترخیصھا أو عدم قبولھا من قبل مجتمع الشبكة ، یمكن أن تؤثر سلبًا على
 .التورید واألمن القیمة أو الحصة السوقیة من الرموز

مخاطر ھجمات التعدین 

 ، التي تُستخدم في الرموز ، عرضة Ethereum blockchain كما ھو الحال مع العمالت المشفرة الالمركزیة األخرى ، فإن سلسلة
 لھجمات التعدین ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، ھجمات اإلنفاق المزدوج ، وھجمات طاقة التعدین ، وھجمات "التعدین
 .األناني" ، وھجمات حالة العرق



 تمثل أي ھجمات ناجحة خطًرا على الرموز ، والتنفیذ السلیم والتسلسل الصحیح للرموز ، والتنفیذ السلیم والتسلسل لحسابات عقد
Ethereum بشكل عام. على الرغم من الجھود التي تبذلھا الشركة ومؤسسة Ethereum إال أن خطر ھجمات التعدین المعروفة أو ، 
 األخرى ، والتي تتفاعل معھا الرموز ، blockchain الجدیدة موجود. قد تستھدف ھجمات التعدین ، كما ھو موضح أعاله ، شبكات
 .وبالتالي قد تتأثر الرموز أیًضا بھذه الطریقة إلى الحد الموصوف أعاله

إفصاحات الشركة 

الھیكل القانوني لمولد الرمز الممیز 

 الشركة ھي شركة معفاة تأسست في جزر كایمان وفقًا لقانون الشركات (المنقح) في جزر كایمان. الشركة المعفاة ھي ھیئة اعتباریة
 لھا شخصیة قانونیة منفصلة قادرة على ممارسة جمیع وظائف الشخص الطبیعي بكامل األھلیة بغض النظر عن أي مسألة تتعلق
 بمنفعة الشركة ، ولھا خالفة دائمة. یرد تكوین الشركة المعفاة في وثیقتین ، عقد التأسیس والنظام األساسي ("المقاالت"). تنص
 المقاالت عادةً على أنھ یجب أن یكون ھناك مدیر واحد على األقل لشركة كایمان. بشكل عام ، ستحدد المقاالت أن إدارة شركة كایمان
 ھي مسؤولیة مجلس إدارتھا ویتولى تنفیذھا. إذا سمحت المواد بذلك ، یجوز لشركة كایمان تعویض مسؤولي ومدیري الشركة من
 .جمیع المسؤولیات والنفقات التي یتكبدھا األشخاص الذین یبحثون عن أشخاص في أداء واجباتھم

 یجب أن یحدد عقد التأسیس لشركة جزر كایمان رأس المال المصرح بھ لھذه الشركة (إذا كانت محدودة باألسھم) أو مستوى الضمان
 (إذا كان مقیًدا بالضمان). سیوضح عقد التأسیس كیفیة عمل عضویة الشركة وما ھي حقوق األعضاء. بصفتك حامل رمز ، فأنت
 لست طرفًا في عقد التأسیس أو المواد ، ولست عضًوا في الشركة وال یحق لك أي حق أو مصلحة في أو في أسھم الشركة ولیس لدیك
 .الحق في التعیین أو اإلزالة مجلس إدارة الشركة

االعتماد على فریق اإلدارة 

 UNION المسؤول عن الحفاظ على المركز التنافسي لمنصة مؤسسة UNION Founda>on PlaNorm تعتمد قدرة فریق مشروع
 إلى حد كبیر على خدمات فریق اإلدارة العلیا. یمكن أن یكون لخسارة أو نقص خدمات أعضاء فریق اإلدارة العلیا ھذا أو عدم القدرة
 على جذب موظفین إضافیین من اإلدارة العلیا واالحتفاظ بھم والمحافظة علیھم تأثیر سلبي جوھري على منصة مؤسسة االتحاد وقیمة
 الرموز. المنافسة على الموظفین ذوي الخبرة ذات الصلة شدیدة بسبب قلة عدد األفراد المؤھلین ، وقد تؤثر ھذه المنافسة بشكل خطیر
 على قدرة الشركة على االحتفاظ بإدارتھا العلیا الحالیة وجذب المزید من موظفي اإلدارة العلیا المؤھلین ، مما قد یكون لھ تأثیر سلبي
 .كبیر على االتحاد منصة التأسیس وقیمة التوكینز

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الغیر 

 حتى في حالة اكتمالھا ، ستعتمد منصة مؤسسة االتحاد ، كلیًا أو جزئیًا ، على أطراف ثالثة العتمادھا وتنفیذھا ومواصلة تطویرھا
 وتوریدھا ودعمھا بأي شكل آخر. ال یوجد أي ضمان أو ضمان بأن ھذه األطراف الثالثة ستكمل عملھا ، أو تنفذ التزاماتھا بشكل
 وقیمة UNION صحیح ، أو تلبي احتیاجات أي شخص بطریقة أخرى ، وقد یكون ألي منھا تأثیر سلبي مادي على منصة مؤسسة
 .الرموز

االھتمام غیر الكافي بمنصة مؤسسة االتحاد والرموز 

 من الممكن أال یستخدم عدد كبیر من األفراد والشركات والمؤسسات منصة مؤسسة االتحاد أو الرموز الممیزة ، وأن تكون ھناك
 وقیمة UNION مصلحة عامة محدودة في إنشاء وظائفھا وتطویرھا. یمكن أن یؤثر عدم االھتمام ھذا على تطویر منصة مؤسسة
 .الرموز

مخاطر تطویر منصة مؤسسة االتحاد 

 و / أو عقود االتحاد الذكیة لعدد من األسباب ، بما في ذلك عدم اھتمام الجمھور أو UNION قد یتم التخلي عن تطویر منصة مؤسسة
 .نقص التمویل أو عدم النجاح التجاري أو التوقعات أو مغادرة الموظفین الرئیسیین

التغییرات على منصة مؤسسة االتحاد 



 قید التطویر وقد یخضع لتغییرات كبیرة بمرور الوقت. على الرغم من أن األطراف المنتسبة تعتزم UNION ال یزال برنامج مؤسسة
 المیزات والمواصفات المنصوص علیھا في ھذا المستند التقني ، یمكن إجراء تغییرات على ھذه UNION أن یكون لمنصة مؤسسة
 .ال تلبي توقعات المشتري UNION المیزات والمواصفات ألي عدد من األسباب ، قد یعني أي منھا أن منصة مؤسسة

مشاریع أخرى 

 قد تؤدي منصة مؤسسة االتحاد إلى مشاریع بدیلة أخرى ، تروج لھا أطراف منتسبة أو غیر منتسبة لألطراف المنتسبة ، وقد ال تقدم
 .ھذه المشاریع أي فائدة لمنصة مؤسسة االتحاد

اإلفصاحات المتعلقة بتضارب المصالح 

 قد یشارك أي من األطراف المنتسبة في معامالت مع أطراف ذات صلة وقد ینشأ تضارب في المصالح ، مما قد یؤدي إلى إبرام
 .المعامالت بشروط ال تحددھا قوى السوق

إقرارات وضمانات من قبل المشترین 

شكر وتقدیر 

 من خالل (1) الوصول إلى أو قبول امتالك أي معلومات في ھذا المستند التقني (أو أي جزء منھ) أو (2) تحویل الدفع (سواء بالعملة
 :الورقیة أو العملة المشفرة) والموافقة على شراء الرموز ، یوافق كل مشتر ویقر بما یلي

 ال تشكل الرموز وال یقصد منھا أن تشكل أوراقًا مالیة في أي والیة قضائیة. ال تشكل ھذه الورقة البیضاء نشرة أو وثیقة عرض من .1
 أي نوع وال تھدف إلى تشكیل عرض لألوراق المالیة أو التماس لالستثمار في األوراق المالیة في أي والیة قضائیة ؛

 ال یُقصد من الرموز أن تكون أوراق مالیة أو أصول أخرى الستخدامھا في أغراض تجارة المضاربة. ال تقوم الشركة بتبادل .2
 الرموز ولیس ھناك ضمان للقیمة المستقبلیة للرموز. ال تتحمل الشركة أي مسؤولیة عن أي تجارة في الرموز في أو من خالل
 تبادالت الطرف الثالث. ھناك احتمال أن الرموز ال تساوي شیئًا ؛

 ال یشكل ھذا المستند التقني أو یشكل جزًءا من أي رأي حول ، أو أي نصیحة للشراء أو البیع ، أو أي طلب للحصول على أي .3
 عرض لشراء أي رموز ، كما أنھ لن یكون ھو أو أي جزء منھ وال حقیقة تقدیمھ أساًسا لـ ، أو االعتماد علیھا فیما یتعلق بأي عقد أو
 أي استثمار أو قرار شراء ؛

 لم تقم أي سلطة تنظیمیة في أي والیة قضائیة معمول بھا بفحص المعلومات الواردة في ھذا المستند التقني أو الموافقة علیھا ، وال .4
 یعني نشر المستند األبیض أو توزیعھ أو توزیعھ أنھ قد تم االلتزام بأي قوانین أو متطلبات تنظیمیة أو قواعد معمول بھا ؛

 أي اتفاقیة بین الشركة والمشتري ، وفیما یتعلق بأي بیع وشراء ، للرموز ، في حالة عدم وجود مستندات شراء ، یجب أن تحكمھا .5
 ھذه الوثیقة البیضاء ؛

 بصرف النظر عن أي قسم آخر من ھذا المستند التقني ، وإلى الحد الذي تسمح بھ القوانین المعمول بھا ، لن تكون الشركة مسؤولة .6
 عن أي خسائر غیر مباشرة أو خاصة أو عرضیة أو تبعیة أو أي خسائر أخرى من أي نوع أو ضرر أو عقد أو غیر ذلك (بما في ذلك
 ال یقتصر على خسارة اإلیرادات أو الدخل أو األرباح وفقدان االستخدام أو البیانات) الناشئة عن أو فیما یتعلق بأي قبول أو اعتماد
 على ھذه الورقة البیضاء أو أي جزء منھا من قبل المشتري ؛

 ال ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في الورقة البیضاء بمثابة استشارات تجاریة أو قانونیة أو مالیة أو ضریبیة فیما یتعلق بالشركة .7
 أو الرموز أو إطالق الرمز الممیز ؛

 یجب علیھم استشارة مستشارھم القانوني أو المالي أو الضریبي أو غیرھم من المستشارین المھنیین فیما یتعلق بالشركة وأعمالھا .8
 وعملیاتھا الخاصة ، والرموز وإطالق الرمز الممیز ؛

 المرسلة بواسطة كمبیوتر المشتري أو الھاتف UNION Founda>on یجوز لھذه الشركة جمع معلومات من تشغیل منصة .9
 الخاص بالمشتري ومعلومات الجھاز بما في ذلك ، على IP المحمول أو أي جھاز وصول آخر. قد تتضمن ھذه المعلومات عنوان
 سبیل المثال ال الحصر ، المعرف واالسم والنوع ونظام التشغیل ومعلومات شبكة الھاتف المحمول ومعلومات سجل الویب القیاسیة ،
 مثل نوع متصفح المشتري والصفحات التي قام المشتري بالوصول إلیھا على موقع الشركة. عندما یستخدم المشتري جھاًزا ممّكنًا



 للموقع مع موقع الشركة على الویب ، یجوز للشركة جمع بیانات الموقع الجغرافي أو استخدام وسائل مختلفة لتحدید الموقع ، مثل
 .wi-fi بیانات االستشعار من جھاز المشتري الذي قد یوفر ، على سبیل المثال ، بیانات عن األبراج الخلویة القریبة ونقاط وصول
 ، یجوز للشركة أو مزودي الخدمة التابعین لھا نیابة عن UNION Founda>on عندما یصل المشتري إلى موقع الویب أو منصة
 الشركة وضع ملفات بیانات صغیرة تسمى ملفات تعریف االرتباط على كمبیوتر المشتري أو أي جھاز آخر. یجوز للشركة مشاركة
 بیانات المشتري الشخصیة مع أطراف ثالثة إلكمال إطالق الرمز ، أو الكشف عن االحتیال أو قمعھ ، أو إصالح األخطاء التقنیة ، أو
 القضاء على مشاكل األمان. ستكشف الشركة عن البیانات الشخصیة للمشتري بقدر ما ھو ضروري إلكمال إطالق الرمز وتحقیق
 األغراض الموضحة أعاله. یجب أن تكون معالجة المعلومات الشخصیة للمشتري وفقًا لشروط سیاسات خصوصیة الشركة الساریة
 من وقت آلخر ؛

 ستعالج الشركة البیانات الشخصیة للمشتري لتسویقھا وإجراء وإجراء تحلیل فني عند االنتھاء من إطالق الرمز. سیتم أیًضا تنفیذ .10
 معالجة البیانات الشخصیة للمشتري من أجل: (أ) الوفاء بالتزامات الشركة بموجب ھذا المستند التقني وبموجب القانون المعمول بھ
 (بما في ذلك االمتثال لسیاسات وإجراءات مكافحة غسل األموال و "اعرف عمیلك") ؛ (ب) استكمال تسجیل المشتري ؛ (ج) تقدیم
 الدعم الفني و (د) لمساعدة الشركة في تطویر منصة مؤسسة االتحاد وأداء األنشطة المنصوص علیھا في ھذا المستند التقني ؛

 قد تتلقى رسائل إلكترونیة تجاریة ومواد إعالنیة من الشركة أو أطراف ثالثة بأمر من الشركة على عنوان البرید اإللكتروني .11
 یحق للمشتري .UNION ورقم الھاتف المحمول الذي قدمھ المشتري إلى الشركة طوال استخدام الموقع اإللكتروني أو منصة مؤسسة
 في أي وقت سحب موافقتھ على استالم ھذه المواد باتباع التعلیمات الواردة في ھذه المواد ؛ و

 یجوز للشركة ، وفقًا لتقدیرھا الخاص ، تقدیم جمیع االتفاقیات واإلخطارات واإلفصاحات وغیرھا من .12
 االتصاالت التي تقدمھا الشركة وفقًا لھذه الورقة البیضاء أو فیما یتعلق أو فیما یتعلق باكتساب المشتري للرموز
 .إلى المشتري ، بشكل إلكتروني شكل

الضمانات 

 من خالل (1) الوصول إلى أو قبول حیازة أي معلومات في ھذا المستند التقني (أو أي جزء منھ) أو (2) تحویل
 الدفع (سواء بالعملة الورقیة أو العملة المشفرة) والموافقة على شراء الرموز ، یمثل كل مشتر ویضمن للشركة
 :على أنھ یتبع

 أنھم قد قرأوا وفھموا وقبلوا المسؤولیة الفردیة عن المخاطر التي تم اإلفصاح عنھا والتي لم یتم اإلفصاح عنھا.1
 وإخالء المسئولیة واإلفصاحات األخرى المالزمة للمشاركة في إطالق الرمز وشراء الرموز كما ھو موضح في
 ھذا المستند التقني ؛

 أنھم لیسوا مواطنین أو مقیمین في أي والیة قضائیة أو إقلیم یكون فیھ بیع أو توزیع الرمز غیر قانوني (كل .2
 "منطقة محظورة") وال یشترون الرموز نیابة عن ، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ، مواطن من أي منطقة
 محظورة ؛

 أن لدیھم القدرة على الدخول في وممارسة أي حقوق وأداء واالمتثال اللتزاماتھم بموجب ھذا المستند التقني .3
 ودخولھم وممارستھم لحقوقھم و / أو أداء أو االمتثال اللتزاماتھم بموجب ھذه الوثیقة البیضاء بما في ذلك
 الوصول والتوزیع أو نشر ھذا المستند التقني ، لیس محظوًرا أو مقیًدا بالقوانین أو اللوائح أو القواعد المعمول بھا
 :في اختصاص المشتري أو بلد إقامتھ ، وحیثما تنطبق أي قیود تتعلق بما سبق ذكره ، فإن المشتري

أ. یقبل المسؤولیة الوحیدة عن عدم االمتثال لھذه القوانین واللوائح والقواعد المعمول بھا في منطقة اختصاص 
المشتري أو بلد اإلقامة ؛ و 

ب. قد الحظ وامتثل لجمیع ھذه القوانین واللوائح والقواعد المعمول بھا في منطقة اختصاص المشتري أو بلد 
اإلقامة على نفقة المشتري الخاصة وعلى نفقتھ الخاصة ؛ 

 :أن جمیع اإلجراءات والشروط واألشیاء المطلوب اتخاذھا والوفاء بھا والقیام بھا .4



أ. من أجل تمكین المشتري من الدخول بشكل قانوني في وممارسة حقوقھ وأداء واالمتثال اللتزاماتھ التي تفرضھا 
ھذه الورقة البیضاء ولضمان أن ھذه االلتزامات ملزمة قانونًا وقابلة للتنفیذ ؛ و 

ب. إلصدار الرموز وفقًا للشروط واألحكام المنصوص علیھا في ھذا المستند التقني ، تم أخذھا واستیفائھا 
وتنفیذھا ؛ 

 أن جمیع التزامات المشتري بموجب ھذا المستند التقني صالحة وملزمة وقابلة للتنفیذ على ھذا المشتري وفقًا .5
 لشروطھا ؛

 أن المشتري لدیھ فھم كاف للعملیة والوظائف واالستخدام والتخزین وآلیات النقل والخصائص المادیة األخرى .6
 ومحافظ العمالت المشفرة أو غیرھا من آلیات تخزین blockchain للعمالت المشفرة واألنظمة القائمة على
 وتكنولوجیا العقود الذكیة ؛ blockchain العمالت / الرموز ذات الصلة ، وتكنولوجیا

 أن المشتري ال یقوم بتبادل العمالت المشفرة مقابل الرموز لغرض االستثمار المضارب أو لغرض تبادل أحد.7
 أشكال العملة االفتراضیة بآخر ، مع النیة الحالیة لتسلیم الرموز إلى شخص آخر ، في سلسلة منسقة من الخطوات
 المقصودة إلتمام معاملة واحدة ؛ و

 أن جمیع اإلقرارات والضمانات المذكورة أعاله صحیحة وكاملة ودقیقة وغیر مضللة من وقت التسجیل .8
 .المسبق للمشتري (عند االقتضاء) وشراء الرموز وفقًا إلطالق الرمز

إشعارات أخرى 

AML و KYC 

 تتطلب اإلجراءات التي تھدف إلى منع غسل األموال وتمویل اإلرھاب من المشتري التحقق من ھویتھ و / أو
 مصدر األموال للشركة. قد ینطبق ھذا اإلجراء على كل أو أي من (1) الشراء األولي للرموز ، (2) استخدام
 منصة مؤسسة االتحاد ، (3) نقل الرموز ، (4) استالم أي رموز عبر االتحاد المنصة التأسیسیة أو عقود االتحاد
 الذكیة أو (5) حسبما تراه الشركة ضروریًا أو مرغوبًا فیھ فیما یتعلق بسیاسات وإجراءات مكافحة غسل األموال
 ."و "اعرف عمیلك

 على سبیل المثال ، قد یُطلب من الفرد إبراز جواز السفر األصلي أو بطاقة الھویة أو نسخة مصدقة حسب
 األصول من قبل سلطة عامة مثل كاتب العدل أو الشرطة أو السفیر في بلد إقامتھ ، باإلضافة إلى وثیقتین أصلیتین
 تثبتان وجوده. عنوان مثل فاتورة مرافق أو كشف حساب بنكي أو نسخ مصدقة حسب األصول. في حالة
 المتقدمین من الشركات ، قد یتطلب ذلك تقدیم نسخة مصدقة من شھادة التأسیس (وأي تغییر في االسم) ومذكرة
 التأسیس والنظام األساسي (أو ما یعادلھ) ، واألسماء والعناوین السكنیة والتجاریة للجمیع المدیرین والمالكین
 .المستفیدین

 التفاصیل المذكورة أعاله ھي على سبیل المثال فقط وستطلب الشركة ھذه المعلومات والوثائق التي تراھا
 .ضروریة للتحقق من ھویة ومصدر األموال للمشتري المحتمل



 یقر كل مشتٍر بأن الشركة سوف تكون غیر ضارة ضد أي خسارة تنشأ نتیجة عدم تقدیم ھذه المعلومات والوثائق
 .كما طلبت الشركة

 كما یقر كل مشتري ویوافق على أن أي إخفاق من جانبھم في االمتثال لطلبات الشركة فیما یتعلق بالتدابیر التي
 تھدف إلى منع غسل األموال وتمویل اإلرھاب ، قد یؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد المشتري فیما یتعلق بالرموز
 أو UNION بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، تعلیق أو سحب حساب المشتري على منصة مؤسسة
 .الرموز الممیزة التي یحتفظ بھا

التزامات تبادل المعلومات الضریبیة 

 یقر المشتري بأن الشركة قد تخضع اللتزامات معینة ("التزامات تبادل المعلومات الضریبیة") لجمع معلومات
 للسلطات المختصة واإلفصاح عنھا فیما یتعلق بمشتري الرموز بموجب: (1) أحكام قانون االمتثال الضریبي
 للحسابات الخارجیة للوالیات المتحدة التي تم سنھا بموجب قانون حوافز التوظیف األمریكیة الستعادة التوظیف
 ؛ (2) أي تشریعات أو لوائح أو إرشادات أخرى تم سنھا في أي ("FATCA") وأي إرشادات أو لوائح ذات صلة
 والیة قضائیة تسعى إلى تنفیذ تقاریر ضریبیة مماثلة ، وتبادل المعلومات الضریبیة ، وإعداد التقاریر ، و / أو
 أنظمة ضرائب االستقطاع (بما في ذلك معیار اإلبالغ المشترك لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي
 بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي ) ؛ (3) أي تطبیق حكومي دولي بین جزر كایمان (أو أي جزر
 كایمان

 ھیئة حكومیة) والوالیات المتحدة أو أي والیة قضائیة أخرى (بما في ذلك أي ھیئات حكومیة في أي والیة قضائیة
 أخرى) ، دخلت في ، من أجل االمتثال أو تسھیل أو استكمال أو تنفیذ التشریعات أو اللوائح أو اإلرشادات
 الموضحة في (1) و ( 2) ، بما في ذلك طلب السلطة المختصة متعدد األطراف التابع لمنظمة التعاون االقتصادي
 .والتنمیة ؛ و (4) أي تشریعات أو لوائح أو إرشادات في جزر كایمان تُفعِّل ما سبق

 یوافق المشتري بموجب ھذا على التنفیذ الصحیح وتزوید الشركة في الوقت المناسب بأیة وثائق أو معلومات
 أخرى قد تطلبھا الشركة أو وكالؤھا كتابیًا من وقت آلخر فیما یتعلق بالتزامات المعلومات الضریبیة. یتنازل
 المشتري عن أي حكم بموجب قوانین ولوائح أي والیة قضائیة من شأنھا ، في حالة عدم وجود تنازل ، منع أو
 منع امتثال الشركة للقانون المعمول بھ كما ھو موضح في ھذه الفقرة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر
 منع أي من (1) المشتري من تقدیم أي معلومات أو وثائق مطلوبة ، أو (2) إفصاح الشركة ووكالئھا عن
 .المعلومات أو الوثائق المقدمة إلى السلطات التنظیمیة المختصة

 على سبیل المثال ال الحصر ، یوافق المشتري بموجب ھذا على تقدیم أي وثائق أو معلومات أخرى تتعلق
 بالمشتري والمالكین المستفیدین للمشتري التي تطلبھا الشركة أو وكالئھا فیما یتعلق بالتزامات تبادل المعلومات
 الضریبیة. إذا قدم المشتري معلومات و / أو وثائق مضللة بأي حال من األحوال ، أو فشل المشتري في تزوید
 الشركة أو وكالئھا أو مفوضیھا بالمعلومات والوثائق التي تم طلبھا ، (سواء أدى ھذا اإلجراء أو عدم اتخاذ أي
 إجراء إلى فشل االمتثال أم ال من قبل الشركة ، أو خطر تعرض الشركة أو حاملي الرموز الخاصة بھا لضریبة
 :االستقطاع أو عقوبات أخرى) ، تحتفظ الشركة بالحق في

 اتخاذ أي إجراء و / أو متابعة جمیع الحلول المتاحة للشركة بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، ●
 الرجوع اإلجباري الكتساب المشتري للعمالت الرمزیة كلیًا أو جزئیًا ؛ و



 التراجع عن أي عائدات ارتداد فیما یتعلق بالرموز التي تم إرجاعھا ، وأي التزامات أو تكالیف أو نفقات أو ●
 .ضرائب ناشئة (بشكل مباشر أو غیر مباشر) عن مثل ھذا اإلجراء أو التقاعس

 عالوة على ذلك ، لن یكون للمشتري أي مطالبة ضد الشركة ، أو أي من وكالء الشركة أو مندوبیھا ، عن أي
 شكل من أشكال األضرار أو المسؤولیة نتیجة لإلجراءات المتخذة أو التعویضات التي تتبعھا الشركة أو نیابة عنھا

 .من أجل االمتثال لـ التزامات تبادل المعلومات الضریبیة


