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 Cryptyk عمالت. نظرة عامة ع� بيع 1

 ؟ CTK عملةما �ي  1.1

جد�دة لتطب�قات األمن مشفرة رقم�ة ) �ي عملة CTK(أو عملة  Cryptykعملة
ي و 

اين ي السي�� اء خدمات انها  . التخ��ن السحاي� كات واألفراد من �� ن ال��
�
التخ��ن  تمك

كة  ي من �� �ات العمالء هذە بق�اCryptykالسحاي� CRYPTYKدة محرك . تقوم مش��
ن المجّمع وتغذي اقتصاد  ن  سلسلة ال�تل�قوم محرك  الناتج.  CTK عملةالهجني  الهجني

ي وصول المستخدم ،بتخ��ن الملفات ال��ة �شكل آمن
تتبع مشاركة  ،التحكم �ن

ن  ن المستخدمني تتم  و�شف�ي جميع الب�انات المخزنة واتصاالت الشبكة.  ،الملفات بني
ي مات أو المعامالت األمن�ة من خالل إجماع مصادقة ومعالجة هذە الخد العمالت  منقي�

 عمالتيتقاضون أ�ًضا مقابل خدماتهم ب والذين سلسلة ال�تل، منّصةالمشفرة ع� 
CTK .  عملةإن CTK  ع� المدى الط��ل  ا �كون نموه بح�ث ،"خدم�ة" عملة �ي

ي ال
سوق. مدفوًعا بمعامالت العمالء أ��� بكث�ي من معن��ات المستثم��ن �ن

ن مشفر واالقتصاد ال CRYPTYK منّصةتعد  ي  أول حل CTK لعملة المق�� ي وتخ��ن سحاي�
اين ر متكامل  أمن سي��

ّ
و�مكن وموف

كات والمؤسسات ع� حد سواء.  ي استخدامه من قبل األفراد وال��
اين ي صناعة األمن السي��

لد�ه القدرة ع� إحداث ثورة �ن
ي  ،القرصنة العالم�ة من خالل القضاء ع� ال��ــح من مع حوافز  CTKيتمحور اقتصاد  . و�زالة المخاطر من التخ��ن السحاي�

ي ذلك العمالء والمطور�ن وال
ن بما �ن ن ومستثمريمتعددة لجميع المشاركني  . عملةالبيع  منقبني

  CTK بيع عمالت حدثملخص  1.2

ن (جولة البيع األو�ي للمستثم��ن المعتمدين + جو  ه�كل�ة بيع العمالت  لة البيع العام)جولتني

اير  8 تار�ــــخ بدء البيع األو�ي  ي /  12بالتوق�ت العال�ي / مساءا�  5، (2018ف��
�� صباحا  9مساءا� بالتوق�ت ال��

 بتوق�ت المح�ط الهادئ)

ي /  6مساءا� بالتوق�ت العال�ي /  11( 2018يوليو  6 تار�ــــخ انتهاء البيع األو�ي 
�� مساءا�  3مساءا� بالتوق�ت ال��

 لمح�ط الهادئ)بتوق�ت ا

 بالتوق�ت العال�ي /  5(الساعة  2018يوليو،  18 تار�ــــخ بدء البيع العام
�
ا�ي 7صباحا مساءا� بالتوق�ت األس��

( ي
�� ال��

 بالتوق�ت  9مساءا� بالتوق�ت العال�ي /  11(الساعة  2018أغسطس،  31 تار�ــــخ انتهاء البيع العام
�
صباحا

( ي
�� ا�ي ال�� األس��

ي جولة البيع األو�ي /  CTK 0.10سعر عملة 
ي جولة البيع العام 0.125دوالر �ن

 دوالر �ن

% أل��� من 20ألف دوالر /  100% أل��� من 15ألف دوالر /  50% أل��� من 10 عروض البونص ع� ال�م�ات
 ألف دوالر 500% أل��� من 25ألف دوالر /  250

ة استحقاق من سنة واحدةعملة للبيع األو�ي (ا 100,000,000 للبيع األو�ي  CTKعمالت  لحد األدين للبيع / ف��
 للوال�ات المتحدة / كندا فقط)

ة استحقاق) 150,000,000 للبيع العام CKTعمالت  عملة للبيع العام (الحد األق� للبيع / ال توجد ف��

كة  CTKعمالت  ة استحقاق الف��ق  Cryptyk 250,000,000ل�� ة استحقاق ا 4عملة (ف�� لمستشار�ن سنوات / ف��
( ن  أ��� من عامني
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لمؤسسة  CTKعمالت 
Cryptyk 

ة استحقاق لسنة واحدة ل  250,000,000 ة20% / 80عملة (ف�� % ل�س عليها ف��
 استحقاق)

) CTK 750,000,000عمالت ل ال��ي  مجم�عال
�
 عملة حسب برنامج االستحقاق (لن يتم ا�شاء عمالت أخرى مطلقا

)مليون د 3 الحد األدين للتم��ل  والر (ستعاد جميع األموال للمستثم��ن إذا لم نصل ا� الحد األدين
 عملة شاملة البونص) 250,000,000مليون دوالر (الحد األق� للبيع عند  25-20 الحد األق� للتم��ل

اء العملة �وم، او عن ط��ق  طرق ��  Shapeshiftالعمالت التقل�د�ة (دوالر)، بيتك��ن، إيث�ي

ي /  12مساءا� بالتوق�ت العال�ي /  5( 2018سبتم��  30يوم  CTKمالت تار�ــــخ توز�ــــع ع
��  9مساءا� بالتوق�ت ال��

 صباحا بتوق�ت المح�ط الهادئ) كحد أق�

ي  . 2
اىن  نظرة عامة ع� سوق األمن السي��

كاتأمن ال 2.1  وأسواق التخ��ن ��

كات والتخ��ن ارتباًطا وث�ًقا.  من أن ع� الرغم  ترتبط أسواق أمن ال��
ي ذلك تنقل 

ي يوفر مزا�ا هائلة لجميع األعمال بما �ن التخ��ن السحاي�
ن و�مكان�ة الوصول إ� الب�انات ع� نطاق واسع دون أي  الموظفني

إال أنه �عّرض المؤسسة التجار�ة إ� خروقات أمن�ة  ،تكال�ف رأسمال�ة
نت ال مفر منها.  ي لمعظم ع�� اإلن��

اين قد تكون تكال�ف األمن السي��
ة �سبً�ا مقارنة بتكال�ف التخ��ن  ن صغ�ي ن الفرديني المستهل�ني

 . ي ي تفوق بكث�ي تكال�ف  ،ومع ذلك السحاي�
اين فإن تكال�ف األمن السي��

ة والمتوسطة وجميع  كات الصغ�ي ي لمعظم ال�� التخ��ن السحاي�
ة.  كات ال�ب�ي ي حالً�ا  ال�� مل�ار  30تبلغ ق�مة سوق التخ��ن السحاي�
ي ا دوالر سن�ً�ا *. 

ي الذي من ،لمقابل�ن
وين فإن سوق األمن اإلل���

ض أن �ح�ي هذە الب�انات المخزنة يبلغ اآلن  مل�ار 120المف��
ي المجم�ع دوالر. 

ي حالً�ا  تبلغ ق�مة أسواق ،�ن  150التخ��ن السحاي�
 ٪. 20مل�ار دوالر سن�ً�ا وتزداد بمعدل نمو سنوي مركب ي��د عن 
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 دم الفعال�ةع وضعم – صناعةال ضعف نقطة 2.2

ي مقابل كل دوالر ينفق ع� 4إن إنفاق 
وين دوالرات ع� األمن اإلل���

ي قد يبدو سعً�ا غ�ي فعال من ح�ث التكلفة.  ومع  التخ��ن السحاي�
.  ،ذلك ي هو أسوأ من ذلك بكث�ي

مقابل كل دوالر  فإن الواقع الحق���
ي أ��� من 

اين لت ضائعةدوالرات ما زا 6ينفق ع� األمن السي��
ي 
نت. �ن ي التقل�د�ة جرائم اإلن��

اين ات�ج�ات األمن السي�� �ستلزم اس��
ن ل�س مكلًفا وحسب ول�نه غ�ي فعال  اتباع نهج معقد متعدد البائعني

بأي  إ� حد كب�ي ضد عدد ال �ح� من التهد�دات األمن�ة المحتملة. 
ي تخ� الحرب ضد ،مق�اس

وين فإن صناعة األمن اإلل���
 . ن ي عام  2مع أ��� من  المتسللني

 ،2017مل�ار سجل شخ�ي ُ�قت �ن
نت  مل�ار دوالر  750تجاوزت الخسائر السن��ة �سبب جرائم اإلن��

مطلوب اآلن تحول  ٪. 30أم���ي و�ي تنمو بمعدل سنوي مركب 
ات�ج�ة لمواجهة هذا التهد�د  ي االس��

الذي تبلغ ق�مته جذري �ن
نت. ترليون دوالر من ا لب�انات ع� اإلن��

 الالمركزيالتخ��ن  2.3

ي طب�عته شد�دة المرك��ة. 
ي التقل�دي �ن ي التخ��ن السحاي�

ع� الرغم من أنها توفر تخ��ن ب�انات  �كمن الضعف األسا�ي �ن
ن أ�ًضا إمكان�ة الوصول إ� كم�ات  ،��ــــع وموثوق به بأسعار منخفضة للسلع فإن شبكات التخ��ن المرك��ة توفر للمتسللني

اق وسائل الحما�ة األمن�ة. هائلة من الب�انات ال��ة بم تظهر سلسلة ال�تلفإن التقن�ات الالمرك��ة مثل  ،ومع ذلك جرد اخ��
ي �مكن أن تقلل �شكل كب�ي أو حي�  ي اآلن والي�

نت.  تق�ن بدًال من محاولة منع حدوث ع� سطح الهجوم ع� الب�انات ع�� اإلن��
لقد  لقراصنة. رة ع� ضمان عدم �قة أي ب�انات من قبل امشف�مكن أن تعمل الالمرك��ة ال ،خروقات أمن�ة ال �مكن تجنبها 

لبت الطاولة
ُ
 غ�ي م��حة.  عمل�ة القرصنة اآلن محاولة غ�ي فعالة من ح�ث التكلفة أو  توأصبح ،ق

 Gartner ،Forbes ،Markets  &Markets ،Breachlevelindex.com* المراجع الصناع�ة: 
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كاتمن الأل ة الهجين سلسلة ال�تل . 3  والتخ��ن ��
كة  حب كحل متكامل لألمن والُس   CRYPTYK منّصةببناء  Cryptykتقوم ��

كات والمؤسسات.  " هجينة كتلسلسلة  تصم�م " CRYPTYK�ستخدم  لل��
ن  ن يتألف من منصتني :  ال مرك��تني ن  تكم�ليتني

1. VAULT  متعددة السحب إلدارة  المرك��ة تخ��ن منّصة �ي
 رة. ومشاركة الملفات المشف

2. SENTRY  المرك��ة لتتبع وتدقيق  كتلسلسلة   منّصةعبارة عن
 جميع أحداث وصول المستخدم ومشاركة الملفات. 

.  CRYPTYKاألمان والتخ��ن  منّصة ن ن الفرديني كات والمؤسسات وحي� المستهل�ني تقدم البن�ة  �ي حل واحد للبائع لجميع ال��
ي كل من سطح الهجوم ا

حما�ة واسعة من  منّصةالتوفر  لمحتمل وتكال�ف التشغ�ل المستمرة. الهجينة تخف�ضات هائلة �ن
وس�ة والتشغ�ل�ة ي ضد التهد�دات الرئ�س�ة الخمسة للسحابة (أي التهد�دات الخارج�ة والداخل�ة والف�ي

وىن األمن اإلل���
ي نفس مجموعة المنتجات.  ،والمراقبة)

ي �ن  وتتضمن التخ��ن السحاي�

3.1 VAULT – السحابة متعدد  يالمركز  تخ��ن 

نت والتخ��ن ع� VAULTمثل ت  نموذجً�ا لألمان ع�� اإلن��
ً

تحوال
نت السحابة.  ،بدًال من محاولة منع حدوث الخروقات األمن�ة ع�� اإلن��

ض أن الخروقات غ�ي المرغوب فيها ستظل متكررة وال مفر  فإنها تف��
ي  منّصةالوتضمن هذە  منها.  تعت�� السحاب�ة متعددة األغراض والي�

آمنة إ� حد كب�ي أن أي ب�انات م�وقة تصبح غ�ي مجد�ة بالنسبة 
ن  ن الخارجيني امج  ،للمتسللني وسات وال�� بينما تمنع أ�ًضا �شغ�ل الف�ي

 الضارة. 

يتم بعد  أجزاء مختلفة.  5يتم �شف�ي كل ملف فردي أوًال ثم تقط�عه إ� 
شكل � ذلك �شف�ي كل من أجزاء الملفات هذە مرة أخرى وتخ��نها 

ي من جهات خارج�ة مزودي خدمات تخ��ن  5منفصل ع�  سحاي�
تحدد خوارزم�ة التشف�ي  ). Boxو Google Driveو Amazon(مثل 

عقدة التخ��ن وموثوق�ة التشغ�ل  أ�ًضا تنس�ًقا للتخ��ن �ضمن تكرار 
ي موزع ع��  . طوال العام مزودي  5يتم تخ��ن كل ملف بتنسيق حبيي�

ي  ن مستقل تخ��ن سحاي� األهم  مفاتيح �شف�ي ل�ل ملف.  6تخدام باس ،ني
يتم تخ��ن كافة مفاتيح التشف�ي فقط ع� األجهزة الشخص�ة  ،من ذلك

ال يتم تخ��ن أي  للمستخدم ونظام النسخ االحت�ا�ي دون اتصال. 
ي السحابة. 

 مفاتيح �شف�ي �ن

ر والمنتظم للملفات هو محصن  ي المشفَّ إن تصم�م التخ��ن السحاي�
ي �شكل 

لهجمات الخارج�ة واسعة النطاق ع� موفري ضد ا تلقايئ
ي  حي� إذا كان من الممكن �سخ الب�انات بنجاح وفك  ،التخ��ن السحاي�

ها.  امج الضارة  �شف�ي وسات وال�� ي الملفات الف�ي
كما تمنع الالمرك��ة �ن
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ي أ�ًضا تكرار عقدة التكتل الداخ�ي أن  حي� لو تم تحم�لها بنجاح.  ،من القدرة ع� التنف�ذ  ضد حاالت  ةمحصن منّصةالو�عين
محّصًنا �شكل تنس�ًقا تخ��ًنا  VAULTمثل ت ،و�التا�ي  ضد مزودي الخدمات السحاب�ة.  DDoSالفشل التشغ��ي وهجمات 

ي 
ون�ة رئ�س�ة (و�ي خارج�ة تلقاىئ وس�ة و�شغ�ل�ة).  ،ع� ثالثة من خمسة تهد�دات أمن�ة إل��� أما التهد�دات المتبق�ة  ف�ي

ي يتم ا ن  غ�ي وف�ةلتصدي لها ف�ي من مصادر داخل�ة الوح�دة الي� ن الفرديني ي يتم تناولها من خالل  ،ومراقبة للمستخدمني والي�
 .  SENTRYسلسلة كتل منّصة

3.2 SENTRY – سلسلة كتل المركزي تدقيق 

الحما�ة األمن�ة ع�� ط��قة ق��ة �شكل ف��د لتوف�ي  SENTRYمثل ت
نت ضد التهد�دات الداخل�ة ات بالمراقبة أو والتهد�د ،اإلن��

اض.  لتوف�ي  سلسلة ال�تلو�ستف�د من الطب�عة الثابتة لشبكة  االع��
المستخدم ومشاركة  عمل�ات وصولسجل دائم قابل للتسج�ل لجميع 

ي يتطور كما ت الملفات وأحداث االتصال. 
وين خلق نظاًما بيئً�ا لألمن اإلل���

ي العمالء وتنم�ة المصادر ا لمفتوحة والمشاركة باستمرار و�وفر حوافز لتبين
 . ي  االقتصاد�ة أو االستثمار التج��ي�

أ��� بكث�ي من مجرد  SENTRYلإلذن الخاص  سلسلة ال�تليوفر محرك 
�قدم  انه مراقبة وصول المستخدم وتتبع جميع أ�شطة مشاركة الملفات. 

ي والدردشة. 
وين �د اإلل��� و�وفر النسخ االحت�ا�ي اتصاالت مشفرة لل��

ي وضع ع
وتحل�ل  ،وحما�ة الت�ب الرق�ي  ،دم االتصالللمفاتيح �ن
ي  ،والتنق�ة الجغراف�ة للب�انات ،التهد�دات

�ن وعزل المستخدم لم��
و�قدم إدارة إذن األمان ع� مستوى المؤسسة ومستوى  الشبكة. 

 منّصةيوفر  انه ،األهم من ذلك كله المجموعة ومستوى أمان المستخدم. 
ي منتجات برامج طرف  مفتوحة المصدر للتخ��ن واألمان �مكن

دمجها �ن
تم تصم�م اقتصاد التشف�ي  ثالث لحلول األمان ع� مستوى الصناعة. 

ن   SANTRYتقل الذي يتم �شغ�له بواسطة شبكة سلسلة كتلالمس لتحف�ي
امج لبناء واجهات برمجة التطب�قات  مطوري الطرف الثالث وموفري ال��

جموعة تطب�قات و�التا�ي توسيع نطاق م ،المكونات اإلضاف�ةدمج و 
ات المنتج �شكل  ن التداول وتخ��ن العملة المشفرة لتحقيق وفورات  منّصةكما �حفز التصم�م العمالء ع� تج��ة  . طب��ي وم�ي

ي التكال�ف من نمو العمالت المدفوعة بالدخل ع� المدى الط��ل. 
ة �ن  كب�ي

SENTRY،  التخ��ن  منّصةعند الدمج معVAULT  ن ال�امل الذي يوفر حما�ة اله سلسلة ال�تل�شكل حل فعالة من ح�ث جني
نت.  الهجينة عبارة CRYPTYK سلسلة ال�تل منّصة التكلفة ضد جميع التهد�دات األمن�ة الرئ�س�ة الخمسة للب�انات ع�� اإلن��

ي محفز  ،منتج أمان وتخ��ن كاملعن 
وىن ي واسع للشبكةاقتصاد عملة مشفر  ،مجتمع أمان إل���

ي م ،ة مع تبين
نتجوكل ذلك �ن

 واحد. 
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 ةالهجين قن�ة سلسلة ال�تلت زا�ا م 3.3

 الحل ال�امل

ي متكامل ع� مستوى المؤسسات  CRYPTYK منّصة �ي أول حل أمين
ي والحما�ة األمن�ة الواسعة ضد جميع  يتضمن التخ��ن السحاي�
وس�ة والمراقبة  التهد�دات الخارج�ة والداخل�ة والف�ي

�مكن  ،هج معقد ومتعدد الموردينبدًال من اتباع ن والتشغ�ل�ة. 
كات اآلن اخت�ار حل   �س�ط وكامل من بائع واحد. لل��

 فعالة للغا�ة

فقط  سلسلة ال�تلاألنظمة الالمرك��ة المستندة إ� تخ��ن ملفات 
٪ من سطح الهجوم 1) عادة ما تعرض Sia ،Storj ،Filecoinل: (مث

ن مقارنة بأنظمة التخ��ن المر   ،ومع ذلك ك��ة. المحتمل للمتسللني
ن من الالمرك��ة ةالهجين سلسلة ال�تلحتوي ت تتم  ،ع� حلقتني

سلسلة من شبكات  %1بأقل من  سطح هجوم ضئ�لإ�  ترجمتهما 
 من الشبكات المرك��ة التقل�د�ة.  %0.01وأقل من  ،فقط ال�تل

 فعالة من ح�ث التكلفة

ي منتج  ،إن هذا الحل الذي يوفرە البائع الواحد 
يتمتع  ،ألمن والتخ��نحل ل وهو  ،واحد حزمة �ن

. الهجينبفوائد درامات�ك�ة ع� تكال�ف الخ�ارات القائمة و  ن عادة ما �كون  ة والمتعددة البائعني
عددة المنتجات المكافئة من من التكلفة اإلجمال�ة للحلول مت %50أقل من  CRYPTYKحل 

ن  2-4 �ن أصول العملة المشفرةمن خالل تخ�  ،عالوة ع� ذلك السحاب�ة.  للخدمات بائعني
�ات المنتجات المستقبل�ة القتصاد  �مكن لعمالء المؤسسات ز�ادة الق�مة النقد�ة ،لمش��

Cryptyk  ةالرق�ي  مما ي��د من وفورات التكلفة الخاصة بهم مع مرور الوقت.  ،مبا��

 وقت استجابة منخفض

ي 
 Filecoinو Sia(مثل  فقط سلسلة ال�تل ع� ملفاتالجميع منصات تخ��ن أ��� ع�ب �ن

ثان�ة لبدء تحم�ل ملف واحد  60-30ال أحد ي��د االنتظار  . مرتفع) هو وقت الوصول الStorjو
 . غ�ي مناسبة للتح��ر المبا�� أو تطب�قات  سلسلة ال�تلفإن أنظمة تخ��ن ملفات  ،و�التا�ي  صغ�ي

ي تعمل �شكل مبا�� المؤسسة  �ي تخ��ن النسخ  نا حالة االستخدام الحق�ق�ة الوح�دة ه . الي�
ة الحجم.  ي المقابل االحت�ا�ي الثانوي لمحتوى الملفات ال�ب�ي

الهجينة  CRYPTYKُتظهر تقن�ة  ،�ن
ي التقل�دي ،م��ي ثان�ة 200وقت وصول أقل من   ،وهو ما �قارن بوقت استجابة التخ��ن السحاي�

. مما يتيح تطب�قات   �شكل مبا��
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 Cryptykعملة  اقتصاد  3.4

�ذن خاص هو ط��قة فعالة ب سلسلة ال�تلتصم�م  . )CTKالمشفرة ( Cryptyk عملة �حرك اقتصاد  CRYPTYKان محرك األم
سلسلة  منّصةفإن  ،عالوة ع� ذلك فعالة من ح�ث التكلفة لتوف�ي الحما�ة ضد التهد�دات األمن�ة الداخل�ة والمراقبة.  ،للغا�ة
هناك حلقتان منفصلتان من الالمرك��ة لتخ��ن  متعددة السحب الالمرك��ة.  التخ��ن منّصةالالمرك��ة تتوافق تماًما مع  ال�تل

ي نها�ة المطاف ككل.   منّصة�قلل �شكل كب�ي من سطح الهجوم المحتمل للمما الملفات وأمان وصول المستخدم 
ي ثبات � ،�ن عين

ي أن  سلسلة ال�تل سجل
حاالت االستخدام األساس�ة �ي التحقق من المستخدم وتتبع الملفات ووظائف التدقيق األمين

المرتبط الذي �عمل به محرك األمان الجما�ي  CTKفإن اقتصاد  ،باإلضافة إ� هذە األداة المساعدة األساس�ة . CTK عمالتل
 للمشارك. �حتوي ع� أر�ــع وظائف إضاف�ة ومنافع 

ات شبكة واسعة االنتشار  تأث�ي

ن   والمحاسب�ة والتأمين�ة ةوالقانون�ة والم�ف�ع� األسواق المال�ة األسا�ي  Cryptykإن ترك�ي
ن قاعدة عمالء المؤسسة وقاعدة المستثم��ن الخاصة بالبيع.  ي وجود تداخل كب�ي بني �سمح  �عين

ن  واسعةالمستهدف مع مشاركة الملفات ال CTK عمالتحدث بيع  ن المستخدمني اتبني  بثالثة تأث�ي
ات ع� الشبكة �ي ( ق��ة لنمو الشبكة.   ،) اعتماد المستثمر من خالل تح��ل العمالء 1هذە التأث�ي

ي العمالء عن ط��ق تح��ل المستثم��ن )2( ي العمالء عن ط��ق تح��ل عمالء 3و ( ،تبين ) تبين
ن األفراد).   العم�ل (أي: المستهل�ني

 تط��ر المجتمع

ي عمالء المؤسسات ومشاركة الجهات  Cryptykبيع عملة  تم تصم�م
لتقد�م حوافز لتبين

ي تم إ�شاؤها  CTK عمالتيتم إدارة ثلث جميع  . ة للمطور�نالخارج� من قبل مؤسسة الي�
Cryptyk  .عمالتستقوم المؤسسة ب�صدار  غ�ي ال��ح�ة CTK  ي

للعمالء من أجل المشاركة �ن
امج مفتوحة المصدر لبناء المكونات اإلضاف�ة للتكامل مع برامج  ،تجارب المنتجات ومطوري ال��

كة.  ي هذا س�ضمن مجت ال��
ن �ن  . CTKمًعا صحً�ا ومزدهًرا ومتطوًرا لجميع المشاركني

 تط��ر المنتج

ي تم إ�شاؤها ع�� حدث البيع CTK عمالتسيتم إصدار ثلث جميع  ن  الي� للمستثم��ن المشاركني
ي يتم جمعها  خاصة وجولة بيع عامة عالم�ة.  بيع أو�ي  من خالل جولة سيتم استخدام األموال الي�

�ومو  Bitcoinبالدوالر األم���ي و لتحقيق  لتط��ر المنتجات والمب�عات.   Cryptykبواسطة  �يث�ي
ن دوالر  3�لزم توف�ي  ،)AWSالحد األدين من المنتجات القابلة لالستمرار (المستضافة ع�  ماليني

لتسل�م النسخة المثال�ة من منتج  ). لتم��لأم���ي ع� األقل من األموال (الحد األدين ل
CRYPTYK  25داخلً�ا) س�لزم مبلغ �صل إ� (المستضاف  . فإن  ،ومن ثم مليون دوالر أم���ي

ب من   ح�ث لن يتطلب تط��ر المنتج أي أموال إضاف�ة.  ،عملةمليون  250البيع �ق��
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 ق�مة ط��لة األجل

كلما زادت  �ي المحرك األسا�ي لنموها ع� المدى الط��ل.  CTK عملةالفائدة األساس�ة من 
كةاألمن واخدمات  ي تب�عها ��  CTKزاد الطلب ع�  ،إ� عمالء المؤسسات  Cryptykلتخ��ن الي�

المساعدة الناتجة عن اإليرادات إمكانات نمو أقوى وأ��� إلحاًحا العمالتتقدم  مقارنة بالعرض. 
كات.  ي تعكس عادة معن��ات السوق ألر�اح ال�� سوف تنمو ق�مة  ،بالتا�ي  من األوراق المال�ة الي�

CTK ة سوق المضار�ة. بغض النظر عن معن��ات  ،مع نمو اإليرادات ع� المدى الط��ل مبا��

 والمجتمع العال�ي  Cryptykمؤسسة  3.5

ي و العال�ي ه Cryptykمجتمع  ي النظام البييئ
صة  كتلسلسلة  ل�ي تنمو أي تقن�ة  بأ�مله.  CTKاقتصاد و عن� حاسم �ن ُمرخَّ

�جب أن تحفز �شكل صحيح كل من العمالء والمطور�ن ع�  ،اق واسعمفتوحة المصدر �ستخدم ع� نط منّصةلتصبح 
ي تم إ�شاؤها (أو CTK  عمالتيتم إدارة ثلث جميع  ،لهذا السبب الخاصة بهم.  المشفرةعملة الاستخدام   250،000،000الي�

CTK من قبل مؤسسة (Cryptyk  ي اقتصاد
ن العمالء والمطور�ن للمشاركة �ن المهمة الرئ�س�ة  مثلتت . CTKغ�ي ال��ح�ة لتحف�ي

ي انماء  Cryptykلمؤسسة 
ن أحداث عالم�ا وعقد  Cryptykمجتمع �ن مفتوحة CRYPTYK  منّصة و�ــــجل��  لألعضاء العاديني

 المصدر إ� كل من العمالء والمطور�ن. 
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كة ي سان فرا�س�سكو (الوال�ات المتحدة األم��ك�ة)  Cryptykبينما �قع مقر ��
غ�ي ال��ح�ة   Cryptykفإن مقر مؤسسة ،�ن

ي 
ال�ا).  Adelaideس�كون �ن نصف الف��ق المؤسس من  مع المح�طات كون Cryptyk�عكس هذا الموقع تار�ــــخ  (أس��

Adelaide . كة لل��انات  بالمواقع األورو��ة المش��
ً
ال�ا أ�ًضا بعض المزا�ا الف��دة كقاعدة للمجتمع العال�ي مقارنة تقدم أس��

ة ومستقرة  ا ولديه ،يئة تنظ�م�ة داعمة للعمالت المشفرةوفر با تإنه المشفرة.  صناعة وخدمات م�ف�ة مال�ة كب�ي
ال�ا لمجتمع عملة  وشفافة.  ي أس��

ونطاق كب�ي ال�تساب بعض عمالء ،مزدهر  مشفرةهناك أ�ضا إمكانات غ�ي مستغلة �ن
ة.  ي سهولة الوصول إ� ،عالوة ع� ذلك المؤسسات ال�ب�ي ي العالم من ح�ث فإن ق��ــها من آس�ا �عين

كات �ن  أ�ع أسواق ال��
كات وأسواق العمالت المشفرة.  حضوًرا عالمً�ا حق�قً�ا مع وجود مكاتب إضاف�ة  Cryptykستطور مؤسسة  ،ومع ذلك أمن ال��

ي زوغ (س���ا) وني��ورك (الوال�ات المتحدة األم��ك�ة) بحلول نها�ة عام 
 . 2018مقررة �ن

كما سيتم منحهم حوافز  . CRYPTYK منّصةمجان�ة لتج��ب  CTK عمالتع�   Cryptykمؤسسة س�حصل العمالء من
اء خدمات األمن والتخ��ن.  CTK عمالت إضاف�ة لتخ��نخصم  ي المستقبل ل��

سيتم عرض أعضاء مطور�ن من مؤسسة  �ن
Cryptyk ) بعمالتع� عقود تط��ر برامج جذابة CTKإلضاف�ة للتكامل مع ) لتط��ر واجهات برمجة التطب�قات والمكونات ا

كات الخارج�ة (باستخدام  CTK عمالتستستخدم المؤسسة أ�ًضا  ). Cryptyk مجموعة مطوري برمج�ات منصات برامج ال��
وعات بحث وتط��ر جد�دة تتوافق مع نظام  ي إ�شاء م��

.  CRYPTYK�ن ي نها�ة المطاف األسا�ي
المؤسسة مسؤولة عن  ،�ن

�مكن للمؤسسة الت�ف  ،بالتا�ي  . �نالقتصاد من خالل حوافز العمالء والمطور ة لجد�د CTK إطالق عمالتإدارة معدل 
.  CTKإلدارة سيولة اقتصاد  ن ن أو المضار�ني ة األجل من المستثم��ن االنتهاز�ني  من أجل تقل�ل التقلبات قص�ي

 خدم�ةال عملةالفوائد االقتصاد�ة لل 3.6

ة الرقم� عملةاألمان أو الالمستندة إ�  العملة المشفرةعادة ما يتم تنظ�م 
ي كفئة أصول قائمة ع� األسهم (مماثلة ألسهم بدون وظائف منتج 

حق���
كة).  ض أن تعكس ق�مة  ال�� ي البورصة المشفرة عملةمن المف��

األمان �ن
كة كما هو محدد من  كة أو  ايراداتالعامة ق�مة أداء ال�� ال��

تكال�ف المنتج وتكال�ف األر�اح �ساوي إيرادات المنتجات ناقًصا  أر�احها. 
ن األر�اح و ال ت ،ومع ذلك التشغ�ل.  ة بني  عملة،ق�مة الوجد عالقة مبا��

كة من لذلك مطلوب للتأث�ي ع� شعور  الق�ام ب�عالنات ال��
عادة ما تتبع األر�اح اإل�جاب�ة بدا�ة إيرادات  ،عالوة ع� ذلك السوق. 

عة نمو شهًرا وعادة ال تنمو بنفس �  18 - 9المنتجات خالل 
ي نها�ة المطاف اإليرادات. 

 ع�  ،�ن
ً
تعتمد األوراق المال�ة اعتماًدا كامال

كات ع� معن��ات السوق ف�ه عكسنت الذي دقةالمدى  ،أر�اح ال��
ي السوق. 

فإن العد�د من العمالت  ،و�التا�ي  و�ي عرضة للتالعب �ن
ي األسعار ال �م

ة �ن كن المشفرة المستندة إ� األمان تظهر تقلبات كب�ي
 . ن كة أو المنظمني  إدارتها من قبل ال��

ع� المدى الط��ل من  ا هو العامل األسا�ي الذي �دفع نموه عملةفإن األداء الفائق للمنتج الخاص بال ،ع� النق�ض من ذلك
ي أسهم ال ح�ث الق�مة. 

ي منتج أو سلعة بدًال من االستثمار �ن
ي االستثمار �ن

اء األدوات المساعدة فائدة �ن كة. تعادل �� ونت�جة  ��
كة أو معن��ات السوق.  ة �شكل مبا�� ع� نجاح المنتج�الخدم عملةال�عتمد نجاح  ،لذلك نطاقيتسع  بدًال من ر�ح�ة ال��
ة مع ز�ادة  العمالتق�مة  ة �ي سلوك أص�ل لجميع  طلب العمالء وحجم المعامالت. مبا��  العمالتهذە العالقة المبا��

ي حالة  . تقل�د�ةعد�د من العمالت الوسلع المنتجات وحي� ال خدم�ةال
�ات العمالء ل ،CRYPTYK منّصة�ن منتجات تؤدي مش��

ة إ� دفع   مقابل العرض المتاح.  CTK ع� عمالت طلبالاألمان والتخ��ن مبا��
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الدوالر (ع� سب�ل المثال:  تقل�د�ةالعملة الهو أن جميع األسعار ثابتة ب Cryptykعمل ة لنموذج من األمور الحاسمة بالنسب
ي 

ة �ن ن (أي: موفري التخ��ن . CTKواليورو) ول�نها متغ�ي ن السحابيني ي من األطراف الثالثة)  يتم إجراء الدفعات للبائعني السحاي�
ي  . CTKبينما يتم االحتفاظ باألر�اح بالعملة الرقم�ة  ،التقل�د�ةالعمالت ب اء المنتجات بالدوالر األم���ي والي� �مكن للعمالء ��

ي سوق  CTKعد ذلك إ� يتم تح��لها ب
�مكن للعمالء  ،بدال من ذلك . CTK�سعر ال�ف الحا�ي الذي �ضع الطلب تلقائً�ا �ن

اء عدة سنوات من خدمات األمن والتخ��ن.  CTKتخ��ن  مع عائدات  CTKتوقعات نمو ق�مة  وذجبالنظر إ� نم مسبقا و��
ات�ج�ةقد تدفع هذە  ،المنتجات بما ق�مته عام واحدن خدمات األمان والتخ��ن السحاب�ة سنوات م 5للعمالء لمدة  االس��
اء المسبق  فقط عند  ة جًدا بالنسبة لع . CTK لعمالتال�� ات�ج�ة تكاد تكون نبوءة ،مالء المؤسسات ال�ب�ي فإن هذە االس��

ا ع� سوق  تحقق ذاتها.  ً اء المسبق الخاص بالعم�ل والذي �ضع طلًبا كب�ي ارتفاع سعر  مما يؤدي إ� ،CTKهذا هو ال��
CTK  .ات� ي المش��

جم إ� توف�ي كب�ي �ن  والذي ي��

مع تقلبات السوق ونمو األسعار اعتماًدا ع� السيولة اإلجمال�ة  ،قص�ي األجل CTK سعر قد تؤثر معن��ات السوق ع� 
اؤها أو ب�عها قبل ز�ادات األسعار أو انخفاضها  العمالتإن سيولة السوق �ي عدد  للسوق.  ي �مكن �� ي  الي�

�شكل طب��ي �ن
�مكن  كلما قلت تقلبات السوق وقابل�ة تأثر المستثم��ن أو التالعب بهم.   ،كلما ازدادت سيولة السوق البورصات المشفرة. 

ي السوق من خالل إصدار  Cryptykلمؤسسة 
بغض النظر عن سيولة  للعمالء وأعضاء التط��ر.  العمالتز�ادة السيولة �ن

�د ق�مة  ،السوق ن كاتع� ال CTKس�� بغض النظر عن معن��ات  ،مدى الط��ل �سبب مشاركة الشبكة من قبل عمالء ال��
 .  السوق ع� المدى القص�ي

ات السوق المضار�ة.  CTKبح�ث تكون فائدة المنتج ومشاركة العمالء أ��� أهم�ة لق�مة  CTKتم تنظ�م اقتصاد  ومن من تأث�ي
ي  ،ثم

ي األسعار وعوائد أ��� فور�ة يوفر نمًوا الخدم�ة  CTK عملةفإن االستثمار �ن
أ��� استقراًرا ع� المدى الط��ل وتقلًبا أقل �ن

ي حدث CRYPTYK منّصةينطبق هذا ع� كل من عمالء  ع� االستثمار. 
ن �ن ن عمالئنا . CTK بيع عمالت والمشاركني ك�ي نظًرا ل��

ن والمستثم��ن. هناك تداخل كب�ي ب ،ع� الصناعات المال�ة والم�ف�ة والقانون�ة واالستثمار�ة ن العمالء المحتملني سيؤدي  ني
م حًقا هو جعل عمالئك  واحد إ� آخر. الالذي �حول و  واسع االنتشار ذلك إ� تأث�ي شبكة  ن أفضل ط��قة إل�شاء مجتمع مل��

 ي��دون أن �كونوا مستثم��ن. 

 CTK عمالت م�ةخدالتقي�م التنظ��ي ل 3.7

ي كامل ومفصل لفائدة 
ن  CTK عملة واقتصاد  CRYPTYK نّصةمتم إجراء تقي�م قانوين من قبل المستشار�ن القانونيني

 . ن ي تم تصن�فها ع� أنها أداة مساعدة أو  CTK مالتشمل ذلك تقي�ًما تنظ�مً�ا كامًال لع المؤهلني ي  عملةالي�
مختلف أمان �ن

ن ل ع�  CTKبيع عمالت نتج عن هذا التقي�م التنظ��ي ه�كل المناطق الدول�ة.  ن منفصلتني األو�ي  لبيع (البيعجولتني
ى. سنناقش اآلن التقي�م التنظ��ي لأل  ). والعام  نظمة الدول�ة ال���

 )األوراق المال�ة تنظ�م لهيئة Dخدم�ة (ل�ن ه�كل�ة البيع ستقابل تنظ�م متطلبات اإلعفاء  –الوال�ات المتحدة األم��ك�ة 

ترتبط  . Howeyاختبار  معاي�ي يع المقاي�س األر�عة أو من المبادئ التوجيه�ة الشائعة لتقي�م الضمان أنه �جب أن �جتاز جم
: ( مقاي�سهذە ال ن 1األر�عة بما ��ي ك للمؤسسة2( ،) استثمار المال من قبل المشاركني ي ه�كل مش��

) مع توقع طب��ي3( ،) �ن
أوراق ك  ها تصن�فشل فرصة ق��ة لف لديها  CTK عملةبعد التقي�م التفص��ي يبدو أن  ) مشتقة فقط من جهود اآلخ��ن. 4لألر�اح (

ي إحدى النقاط الرئ�س�ة األر�عة الختبار مال�ة ألنه من المحتمل أن ت
إذا اتبعت لجنة بورصة  . Howeyفشل ع� األقل �ن

ي الوال�ات المتحدة.  أداة خدم�ةك  CTKفمن المرجح أن يتم تصن�ف  ،Howey) إرشادات اختبار SECاألوراق المال�ة (
هذا  �ن

ي أن "حدث  ي هيئة األوراق المال�ة والبورصات. التبيع العم�عين
لم تصدر لجنة  ،لألسف " لن �ضطر للوفاء بلوائح االستثمار �ن

الرقم�ة والعمالت المشفرة باعتبارها  عمالتاألوراق المال�ة والبورصات حي� اآلن قرارات حازمة وواضحة حول تقي�مها لل
 . خدم�ةأوراق مال�ة أو أدوات 
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فهناك أدلة حديثة ع� أن  ،Howey�سبب اختبار  أداة خدم�ةك  CTK عمالتة للغا�ة لتصن�ف ع� الرغم من الحجة الق��
ي النها�ة ع� تقي�مها لل

لم يتم  ،األهم من ذلك الرقم�ة.  عمالتهيئة األوراق المال�ة والبورصات قد ال تطبق هذا االختبار �ن
ة من قبل المحا�م األم��ك�ة Howeyتطبيق اختبار  سلسلة  مبن�ة ع� عملةع� أي عملة رقم�ة أو  حي� اآلن مبا��

ي تحل�لها لـعمالتأضافت آخر إعالنات لجنة األوراق  ،عالوة ع� ذلك . ال�تل
كة   DAOالمال�ة والبورصات �ن ي أ�شأتها �� (الي�

Slock.it UG  عمالتاأللمان�ة) وMUN   كة ي أ�شأتها �� ن �شأن الاألم��ك�ة) م��ًدا من عدم  Munchee(الي� تقي�م ال�قني
ي الوال�ات المتحدة. التنظ��ي لـهيئة األوراق المال�ة 
ن  �ن ي كلتا الحالتني

 العمالتقضت لجنة األوراق المال�ة والبورصات بأن  ،�ن
ن تدع�ان أن  ،الصادرة �ي أوراق مال�ة كتني  صفات منتجات خدم�ة واضحة. هما عمالتلع� الرغم من أن كلتا ال��

�ومأو  Bitcoin(أو حي�  MUNأو  DAO عمالت من �ةخدمأ���  CTK عملةع� الرغم من أن  إال أن البيئة التنظ�م�ة ،)إيث�ي
ي الوال�ات المتحدة ال تزال غ�ي واضحة. 

كة �ن ي  أداة خدم�ةك CTKتشك�ل حدث بيع عمالت ب أن تقوم  Cryptykال ت��د ��
�ن

ها بأثر رج�ي ع�ت هيئة األوراق المال�ةلتجد أن  ثم ،الوال�ات المتحدة  تم تنظ�م حدث ،بناًء ع� ذلك . أوراق مال�ةأنها  عت��
.  كأوراق مال�ة  CTK بيع عمالت ن سيتم تقي�مها كأوراق مال�ة للمستثم��ن  CTK عمالتع� الرغم من أن  للمستثم��ن األم��كيني
ن  كة ،األم��كيني ون األوراق من قان D) من الالئحة c( 506سوف تتأهل للحصول ع� إعفاء بموجب المادة   Cryptykفإن ��

كة  المال�ة.  ي هذا اإلعفاء أنه لن ُ�طلب من �� ي أ�ًضا أن  . هيئة األوراق المال�ةلدى  أوراق مال�ةالتسج�ل ك  Cryptyk�عين و�عين
ي الوال�ات 

ي جولة المستثم��ن المعتمدين الذين تم التحقق منهم فقط �ن
 ،الخاصة األو�ي  البيعالمتحدة �مكنهم المشاركة �ن

ة احتجا ي جولة البيع العام إذاال �مكن للمستثم��ن األم��كي . العمالتز لمدة عام واحد الستالم وهناك ف��
ن المشاركة �ن ني

 معتمدين. كانوا مستثم��ن غ�ي 

 لهيئة تنظ�م األوراق المال�ة) Dخدم�ة (ل�ن ه�كل�ة البيع ستقابل تنظ�م متطلبات اإلعفاء  –كندا 

سيتم تقي�مه تحت  كأوراق مال�ة) مؤخًرا إرشادات تف�د بأن اختبار عملة التشف�ي  CSAأصدر مسؤولو األوراق المال�ة ال�نديون (
وط األر�عة  . Howey�شبه اختبار ساحل المح�ط الهادي اختبار  اختبار ساحل المح�ط الهادي.  إذا لم يتم است�فاء أحد ال��

لم تكن هناك حاالت  ،ومع ذلك . خدم�ةداة ع� أنه أ ةرقم�ال عملةالفمن المرجح أن يتم تصن�ف  ،كأوراق مال�ةللتصن�ف  
CSA قد �ختلف تقي�م  . وراق مال�ةأو أ خدم�ةأداة  عملةال تحي� اآلن لتحد�د ما إذا كانعليها طبيق هذا االختبار م تتCSA 

.  Howeyالدقيق ل�ل حالة اختبار ع� ساحل المح�ط الهادئ �شكل كب�ي من تقي�م  كة ،بناء ع� ذلك الداخ�ي أن  قررت ال��
.  ةمعف� كأوراق مال�ة   CTKبيع عمالت الحذر وأن تقوم بتأس�س حدث جهة و تخط ن كما هو الحال مع  للمستثم��ن ال�نديني

ن  ي جولة البيع ،المستثم��ن األم��كيني
ن المعتمدين الذين تم التحقق منهم فقط المشاركة �ن ال  . األو�ي  �مكن للمستثم��ن ال�نديني

ن المشا ي جولة البيع العام�مكن للمستثم��ن ال�نديني
 إذا كانوا مستثم��ن غ�ي معتمدين.  ركة �ن

ال�ا  خدم�ة -أس��

ال�ة ( يتم ) تصن�فات استثمار�ة متعددة لتحد�د معاملتها لألوراق المال�ة. ASICلدى هيئة األوراق المال�ة واالستثمارات األس��
و خطط ) أNCP�سه�الت مدفوعات غ�ي نقد�ة ( إما أسهم أو مشتقات أو ع� انها  ASICتع��ف األوراق المال�ة من قبل 

كة  العمالتعرًضا لألسهم نظًرا ألن  CTKعمالت  بيعال �عت��  استثمار مدارة.  ي ��
  Cryptykال تمثل المل��ة أو حقوق المل��ة �ن

متها ل�ست مشتقات ألن ق� CTK عمالتكما أن  أو تمنح حقوق التص��ت أو الحوكمة أو أي سمة أخرى من سمات األسهم. 
كما أنها ال تعتمد �شكل مبا�� ع� أي أداة أساس�ة أو أصول   ،Cryptykتعتمد ع� طب�عة وعدد المعامالت داخل شبكة 

ي ذلك سعر  ،مرجع�ة
�ومأو  Bitcoin عمالت بما �ن نظًرا ألنه لن يتم  NCP�ي أ�ًضا ل�ست من �سه�الت  CTK عمالت . إيث�ي

ا� وأ دفع أي مبالغ غ�ي نقد�ة للمدف�ع لهم.  ال �مكن تع��ف "البيع " بأنه مخطط استثماري ُمدار ح�ث ال يتم جمع  ،خ�ي
ي األ 

ي نظام �ديرە فقط ك�ان مسؤول. موال المجمعة بح�ث �حصلون ع� المستثم��ن لإلسهام �ن
ي نها�ة المطاف فائدة �ن

 ،�ن
ي الشبكة �مكن أن تؤثر �شكل مبا�� ع� سعر 

أوراق  ا صنف ع� أنهال ت  CTK ةعملفإن  ،CTKنظًرا ألن مشاركة العمالء �ن
ن ،كمنتج أو سلعة  CTK عملةمن المرجح أن يتم التعامل مع  ،بالتا�ي  . ASICمن ِقبل  مال�ة اليني وسيتم السماح للمستثم��ن األس��

ي كل من جولة البيع
 للمستثم��ن غ�ي المعتمدين.  ��ن المعتمدين وجولة البيع العامالخاصة للمستثم األو�ي  بالمشاركة �ن
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 ، ي  خدم�ة -س���ا وروس�ا االتحاد األوروى�

ي س���ا  ،قد طور المنظمون األورو�يونل
 ،عروض البيع العام ،خدم�ةبيئة داعمة للعمالت المشفرة القائمة ع� ال ،وال س�ما �ن

كة  . عمالتبيع الوأحداث  ي االتح عملةبحالة ق��ة جًدا �مكن تع��فها بأنها إما  CTKتتمتع ��
ي (أو منتج سل�ي �ن ) EUاد األوروي�

ي كل من  ،و�التا�ي  وس���ا وروس�ا. 
ن والروس بالمشاركة �ن ي والس����ني سيتم السماح لجميع المستثم��ن من االتحاد األوروي�

 للمستثم��ن غ�ي المعتمدين.  ��ن المعتمدين وجولة البيع العامالخاصة للمستثم البيع األو�ي جولة 

ي سنغافورة، هونغ كونغ،   خدم�ة -ما�او وأبو ظي�

ي تعمل �شكل  العمالتالرقم�ة ح�ث أن  ) توجيهات �شأن دراسة حالة العمالتMASأصدرت هيئة النقد السنغافور�ة ( الي�
ي سبق �شغ�لها،حي� ال ،أداة خدم�ةصارم ك لن تخضع ألي متطلبات بموجب قانون األوراق المال�ة والعقود  خدمات الي�
ي مناطق آسي��ة أخرى مثل هونغ ك اآلجلة. 

ي أصدرت توجيهات واضحة �شأن تع��ف �ن ي الي�  العمالتونغ وما�او وأبو ظي�
ن  ،و�التا�ي  الرقم�ة ذات الفائدة كسلع أو منتجات.  العمالتتم تع��ف  ،مشفرةال سيتم السماح لمعظم المستثم��ن اآلسي��ني

ي كلٍّ من جولة 
 . CTK عمالت بيعالبيع األو�ي الخاصة وجولة البيع العام النهائ�ة لحدث بالمشاركة �ن

از�ل  ن وال��  محظورة -الصني

ي ( وعة "غ�ي معتمدة".  ) مؤخًرا أن معامالت العمالتPBOCأعلن بنك الشعب الصيين اض�ة �ي أ�شطة غ�ي م�� اإلعالن  االف��
از�ل  عمالت. مب�عات العروض البيع العام و جميع فعال هو تجم�د ألجل غ�ي مس� ل�شكل  من المحتمل أ�ًضا أن تحظر ال��

ن و�التا�ي  . بيع العمالتا استثمارات ق��بً  ي الصني
ن �ن ن والمق�مني ي بيع  لن ُ�سمح للمواطنني

ي أي من جولي�
از�ل بالمشاركة �ن وال��

 كمستثم��ن.   محظورون وهم CTK تعمال 
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 "اعرف عم�لك" / "مكافحة غس�ل األموال"اإل�داع التنظ��ي ومتطلبات 

ي الوال�ات المتحدة بمو  معفاة كأوراق مال�ة
كة بتقد�م نموذج  ،(ج) من الالئحة د  506جب القاعدة �ن للحصول  Dستقوم ال��

أ�ًضا  Cryptykقدم تالخاصة. س البيع األو�ي يوًما من بدء جولة  15ع� إعفاء لدى لجنة األوراق المال�ة والبورصة خالل 
ي كال�فورن�ا وني��ورك (إذا لز  ي واليي�

س�سمح فقط للمستثم��ن  م األمر). إشعارات التسج�ل الخاصة ب��داع اإلعفاءات �ن
ي جولة البيع األو�ي الخاص التابعة لحدث بيع عمالت 

 من الوال�ات المتحدة االم��ك�ة وكندا بالمشاركة �ن
�
المعتمدين مسبقا

CTK .  ي جولة
ي إطار  البيع األو�ي سوف تتطلب المشاركة �ن

) KYC( اعرف عم�لكالخاصة التحقق المسبق من إثبات اله��ة �ن
ن المواطن من طلب أ�ًضا ). س�ُ AMLحة غس�ل األموال (ومكاف ن  والمق�مني ن  األم��كيني ن  وال�نديني  التحقق من حالة اعتمادهم. ني

ي الجولة العامة للمستثم��ن غ�ي المعتمدين. 
 ال �ستطيع المواطنون والمق�مون األم��كيون وال�نديون المشاركة �ن

 Cryptyk نموذج أعمال . 4

ي العمالءوتب مالئمة المنتج 4.1
 ين

كة  ة   CRYPTYK منّصةببناء   Cryptykتقوم �� كات للمؤسسات ال�ب�ي كحل متكامل لألمن والسحب ع� مستوى ال��
ة والمتوسطة ( كات الصغ�ي ن األفراد.  ،)SMBsوال�� �ستلزم نهج السوق ال�امل هذا ثالثة إصدارات مختلفة  وحي� للمستهل�ني

ي يتم تقد�مها كعروض برامج كخدمة ( ،ع من العمالء ل�ل ن�  SENTRYو  VAULTمن مجموعة منتجات   ). SaaSوالي�
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ن وتتضمن " مجان�ة لجميع Liteالنسخة األساس�ة " ن الفرديني ي اآلمن. هذا ج�ج 1المستخدمني ابا�ت من التخ��ن السحاي�
ي لتخ��ن 

وس�ة والتتلقائ�يتمتع بحصانة  VAULTالحساب المجاين شغ�ل�ة. أي فرد �شاركه ة ضد التهد�دات الخارج�ة والف�ي
ي �سعة  VAULTملًفا مع حساب  VAULTمستخدم 

ق�ة إ� اإلصدار "ج�جا 1مجاين ن اخت�ار ال�� "Proبا�ت. �مكن للمستخدمني
. VAULTج�جابا�ت من التخ��ن ع�  500والتحد�ث إ�  SENTRYالمدف�ع الذي يتضمن نظام األمان األسا�ي الخاص بـ 

ات أمان متقدمة مثل أذونات الوصول ع� مستوى الملفتحتوي حزمة المنتجات االح��  ن وعمل�ات تكامل  ،اف�ة هذە ع� م�ي
ي المشفر والدردشة. تكلف واجهة برمجة التط

وين �د اإلل��� ي الشهر  15حوا�ي  Proحزمة ب�قات وال��
،دوالًرا ل�ل مستخدم �ن

ة والمتو  كات الصغ�ي ن وال�� فني ن المح�� مستخدم.  100سطة لما �صل إ� و�ي مناسبة �شكل مثا�ي للمستخدمني

دوالًرا  30�سعر  SENTRY PLUSو  VAULT"  بال�امل من مجموعة منتجات Enterpriseأهم هذە المنتجات هو إصدار "
ات األمان من الج�ل التا�ي مثل  ن ي الشهر. و�تضمن ذلك م�ي

االنتقال  ،منع الت��ب الرق�ي  ،تتبع الملفاتتق��ًبا ل�ل مستخدم �ن
ي 
ن  ،المسح عن بعد  ،حل�ل الب�انات المستمر ت ،الجغرا�ن ضد التهد�دات األمن�ة  منّصةال. �ح�ي والحجر الص�ي للمستخدمني

ابا�ت من  1�شمل ما �صل إ� و  ،الداخل�ة والمراقبة كات VAULT  تخ��نت�ي ي ل�ل مستخدم من المؤسسات. سوق ال�� السحاي�
نا األسا�ي  ن  �تسابهدف الوح�د لفرق التس��ق والمب�عات لدينا. س�جري ا وس�كون اقتناء عمالء المؤسسة هو ال ،هو ترك�ي

ة والمتوسطة �شكل ال كات الصغ�ي ي عمالء األفراد وال��
ي �شارك ملفات ��ة مع عمالئها. من خالل  تلقايئ كات الي� من خالل ال��

ي الصناعات المال�ة والقانون�ة والمحاسب�ة والتأمين
كات المثال�ة �ن  CRYPTYK منّصةتولد سوف  ،�ةاستهداف أسواق ال��

ي  كات وعمالئها.  واسع النطاق��عة تبين ن ال�� ة والمتوسطة واألفراد من خالل تبادل الملفات بني كات الصغ�ي ي من قبل ال��
�عين

 الحصول ع� العم�ل أ�ًضا الحصول ع� عم�ل العم�ل. 

ات�ج�ة  4.2 ي العمالءاس��
دخول السوق وتبين

ا�ي كحل آمن لتخ��ن مناسبة �شكل مث CRYPTYK منّصةتعت�� 
ي جميع الصناعات 

ة �ن كات ال�ب�ي الملفات ومشاركتها لتستخدمها ال��
ي السوق ع�  ،العالم�ة تق��ًبا. ومع ذلك

نا األسا�ي �ن ن ينصب ترك�ي
ة من معلومات المستخدم  ي تحتاج إ� تخ��ن كم�ات كب�ي الصناعات الي�

ة. كما نرغب ولديها أ�ًضا متطلبات االمتثال التنظ�م�ة الهام ،ال��ة
ي لها تداخل كب�ي مع المستثم��ن  ي استهداف الصناعات الي�

أ�ًضا �ن
ي حدث 

ن �ن ل�كون   CTK بيع عملة هذا س�مكن. بيع العمالتالمحتملني
سوف �ستهدف السوق. ومن هنا  دخولبمثابة المرحلة األو� من 

Cryptyk  ي قطاعات الخدمات
ع� وجه التحد�د المؤسسات �ن

بمجرد اعتماد . �ةواالستثمار�ة والقانون�ة والتأمين المال�ة والم�ف�ة
لحما�ة أمنها  CRYPTYK منّصةهذە الصناعات الحرجة لألمن ع� 

ي 
وين فإننا نتوقع من الصناعات األخرى أن تحذو حذوها.  ،اإلل���
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ي  دخولكأداة أول�ة ل  CTK بيع عمالت س�عمل حدث
السوق �ن

فإن  ،. ومع ذلك�ةمحاسب�ة والتأمينالصناعات المال�ة والقانون�ة وال
ن  ن والمؤمنني ن المهتمني هذا س�خلق فقط مجتمًعا مؤسًسا للمشاركني

ي اقتصاد 
ي CTKالم��دين �ن

ن �ن ة إ� إ�شاء مشاركني . لن يؤدي ذلك مبا��
مؤسسات ط��لة أو تح��ل المستثم��ن إ� عمالء مرحلة تج��ة المنتج 

م�ة المجتمع األو�ي مسؤولة عن تن Cryptykاألجل. ستكون مؤسسة 
ي 

ن �ن وتح��لهم إ� عمالء. وس�كون مفتاح تحقيق هذا  CTKللمشاركني
الهدف هو تنظ�م فعال�ات مجتمع�ة منتظمة وتوف�ي حوافز مال�ة 

ي مرحلة اختبار المنتج
اء و ،جذابة للمشاركة �ن ي نها�ة المطاف ل��

�ن
 . ي

  المنتج النهايئ

ي ببناء فرق التس��ق وال Cryptykبينما ستقوم  مب�عات الداخل�ة الي�
وسوف �ستف�د  ،تركز ع� تع��ز تنم�ة المجتمع وز�ادة اعتماد العمالء 

ى مزودي خدمات  OEMأ�ًضا من قنوات مب�عات  ة مع ك�� ال�ب�ي
ا�ة  Cryptykتكنولوج�ا المعلومات العالم�ة.  ي محادثات ��

بالفعل �ن
ي مفّص 

 لة مع بعض من أ��� مزودي خدمات تكنولوج�ا المعلومات �ن
. من خالل توف�ي لخدمات المال�ة والصناعات الم�ف�ةل العالم

لمزودي تكنولوج�ا المعلومات  CRYPTYK منّصةمن  OEM�سخة 
ن ل�ض�فوا إ� مجموعات منتجات الخدمات المال�ة الحال�ة  ،الرئ�سيني

ع� إمكان�ة الوصول الفوري إ� قنوات المب�عات  Cryptykستحصل 
كاء   اصة بنا. الخ OEMالعالم�ة ل��

ن تلقائً�ا إ�  تح��ل سيؤدي استحواذ عمالء المؤسسات المستهدفني
ي  عم�ل عمالئنا إ� مستخدم

ا� (ع� سب�ل المثال:  شبكةلل مجاين
 .( ن ن فرديني ض نماذجنا أن ما �صل إ�  مستهل�ني ٪ من هؤالء2تف��

ي
ا�ن ق�ة إ� اإلصدار االح�� ن سوف �قومون بال�� ن المجانيني المستخدمني

إذا  ،ع� سب�ل المثال خالل عام من االستخدام.  منّصةللالمدف�ع 
 ،عم�ل 100000موظف و  1000حصلنا ع� عم�ل مؤس�ي �ضم 

ض أننا سنحصل أ�ًضا ع� ما �صل إ�  ي 2000فإننا نف��
مستخدم إضا�ن

 مدف�ع األجر بعد العام األول. 

 تناف�ي ال التحل�ل 4.3

االهجين CRYPTYK منّصةتجمع  ن ن أفضل م�ي ن ال ة بني ات وقدرات � مرك ت شبكتني ن ن لتوف�ي مجموعة واسعة من م�ي ن مختلفتني �تني
ي �ستخدمها  ي الوقت الفع�ي والي�

ي متطلبات األمان والتكلفة واألداء للتطب�قات المستندة إ� السحابة �ن ي تلي� المنتجات الي�
ة. عالوة ع� ذلك كات ال�ب�ي ي أ CRYTPYK منّصةتقدم  ،ال�� �ًضا متطلبات التسع�ي الخاصة إصدارات من المنتجات تلي�

ن األفراد.   بالمستهل�ني
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ي ع� 
ي تق�ن ي المركزي الي� نت التقل�د�ة ع� مستوى المؤسسات من أجل التخ��ن السحاي� ٪90بالمقارنة مع حلول أمن اإلن��

٪ من سطح الهجوم المحتمل الذي يتعرض له 99.99�مكنها التخلص من  CRYPTYK منّصةفإن  ،من سطح الهجوم
ن البالغ عددهم CRYPTYKلمتسللون. تقدم ا  بالبائعنيْ

ً
 كامًال لألمان والتخ��ن من بائع واحد مقارنة

ً
 3ا�  2من  أ�ًضا حال

ن ل ةAmazon plus Netskopeحلول تقل�د�ة مكافئة (ع� سب�ل المثال: تقد�م المطل��ني جم إ� تخف�ضات كب�ي ). هذا ي��
ي التكال�ف بنسبة 

  �جعل يذوال ،٪ 60-50�ن
�
ي متناول الجميع بما ف�ه أ�ضا

ي ع� مستوى المؤسسات �ن
وين حل األمان اإلل���

ن األفراد. تقدم النسخة  ة والمتوسطة وحي� المستهل�ني كات الصغ�ي أوامر بم��د  CRYPTYKمن حزمة منتجات  Proال�فا�ة لل��
ي ذات األسعار المتساو  ون�ة من عروض التخ��ن السحاي� ة والمتوسطةمن الحما�ة األمن�ة اإلل��� كات الصغ�ي �ة لل��

ن  . بغض النظر عن المزا�ا المحتملة للمستهل�ني ن هو أول حل متكامل لألمان والتخ��ن لسوقنا  CRYPTYKفإن  ،والمستهل�ني
ة ي تخزن كم�ات هائلة من الب�انات ال��ة.  الرئ��ي المستهدف لمنظمات المؤسسات ال�ب�ي  الي�

 ،)Sia ،Storj ،Filecoin(ع� سب�ل المثال: المبن�ة ع� سلسلة ال�تل فقط مرك��ة بالمقارنة مع أنظمة تخ��ن الملفات الال 
ن  ن فإن الحلقتني ي  الالمرك��تني

ن تم بناؤهما �ن من سطح الهجوم المحتمل الذي  قلال تة �مكن أن الهجين CRYPTYK منّصةاللتني
ي قدرە 

فقط ال توفر الحما�ة  بن�ة ع� سلسلة ال�تلمنصات المما أن الك.  100يتعرض له المتسللون الخارجيون بعامل إضا�ن
نت ع� مستوى المؤسسات. ومن ثم ي تعد من متطلبات حلول أمن اإلن�� ف�ي ،ضد التهد�دات الداخل�ة والمراقبة الي�

ي السوق االستهال��ة ح�ث ال توجد تهد�دات داخل�ة عادة. األهم من ذلك
ة �ن ن ،مستهدفة بدرجة كب�ي اوح زمن االنتقال بني ي��

ن  لسلة ال�تلس  بوقت استجابة الوصول المنخفض ل 60و  20عادًة بني
ً
 200أقل من : مثل( CRYPTYK منّصةثان�ة مقارنة

ي تعمل بنظام م�ل�ي ثان�ة ة جًدا من منصات تخ��ن الملفات الي� ات ال�ب�ي فقط من تطب�قها ع� سلسلة ال�تل).وتحّد الف��
سلسلة  المبن�ة ع� منصاتالال �مكن استخدام  ،للب�انات. ومن ثم تحم�ل محتوى ملف دف�ي كب�ي كخدمة �سخ احت�ا�ي 

وتطب�قات العمل  �شكل مبا�� مثل تح��ر الملفات  ،المؤسسات ي تطلبهذال بالشكل المبا�� للتطب�قات السحاب�ة  فقط ال�تل
 . ي

ي نها�ة المطافالتعاوين
ي مساحة ا فقط سلسلة ال�تل المبن�ة ع� ملفاتالال �ستطيع منصات تخ��ن  ،�ن

لمنافسة �ن
كات.   سوق ال��
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 المنتجطة ط��ق ار خ 4.4

وع  ي تصم�م النظام CRYPYTKلقد أم�ن م��
ن �ن وتحل�ل األمان واختبار  ،وتط��ر النموذج األو�ي  ،بالفعل أ��� من عامني

ي الن العمالء.  ن التصم�م التقين ي تحسني
ي وتحل�ل ردود فعل العمالء حاسما �ن ي لكان اختبار النموذج التج��ي�

سلسلة  منّصةهايئ
ي و  CRYPTYK ةالهجين ال�تل

 8ابتداًء من   CTK بيع عملة �مثل ذات الصلة). الب�ضاء  Cryptyk رقة تقن�ة(كما هو موضح �ن
اير  ي للمجتمعات ،إ� مجموعة منتجات متكاملة تماًما  CRYPTYK قن�ةتوسيع نطاق ت 2018ف�� واقتصاد آمن ع�  ،نظام بييئ

نت.   اإلن��

 ل الداخل�ة Adamالمستضافة ع� محركات الخو ،المثال�ة SaaSأن �ستغرق �سل�م مجموعة منتجات من المتوقع 
Cryptyk، 1و�ي ( ،ما �قرب من عام واحد لتط��رها وتج��تها ثم إطالقها. يتضمن جدول تط��ر المنتج ثالثة معالم رئ�س�ة (

ة ع� تنف�ذ تصم�م  ي  سلسلة ال�تلوضع اللمسات األخ�ي
ي منال��ــع ال �ن

ي واستضافة تجارب 2( ،2018 ثاين
) بناء المنتج النهايئ

ي من عام 3و ( ،2019العمالء بحلول ال��ــع األول من عام 
ي لعمالء المؤسسة بحلول ال��ــع الثاين

. 2019) �سل�م المنتج النهايئ
ي من غ�ي المتوقع أن تتجاوز تكال�ف تط��ر المنتج والمب�عات والتشغ�ل لتحقيق التدفق النقدي اإل�ج مليون دوالر  25اي�

. ومن ثم جم إ� ز�ادة الحد ،مليون من إجما�ي التكال�ف التقدي��ة 250فإن سقف حدث البيع  �قابل  ،أم���ي وهو ما ي��
ن  ي لعروض الصفقات اإلضاف�ة.  ،مليون دوالر أم���ي  28مليون دوالر أم���ي إ�  25األق� للمبلغ بني  اعتماًدا ع� اإلقبال النسي�

مليون  3ما ال �قل عن  ،Amazon Web Services (AWS)مستضاف ع�  ،�م منتج قابل للتطبيق بحد أدين يتطلب �سل
ي ق�مة ،ومن ثم دوالر أم���ي لتط��ر المنتج. 

.  3يبلغ   CTKبيع عمالت فإن الحد األدين لمبلغ ال��ادة �ن ن دوالر أم���ي إذا  ماليني
وع و  ،لم يتم تحقيق هذا المبلغ اض تحقيق مبلغ  للمستثم��ن.  عادة جميع األموال�سيتم إلغاء الم�� مليون دوالر أم���ي 3باف��

ي مجموعة المستثم��ن بعد حدث البيع لضمان شفاف�ة  مباعةغ�ي  CTK عمالتسيتم تدم�ي أي  ،ع� األقل
متبق�ة �ن

�ق المنتج المستقبل�ة مع عرض مفصل لخ��طة ط�  ،نظرة عامة ع� خ��طة الط��ق الخاصة بالمنتج موضحة أدناە االقتصاد. 
ي الصفحة التال�ة. 

 الواردة �ن
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Q4 2017  ال��ــع األول
2018 

ي 
ال��ــع الثاين
2018 

ال��ــع الثالث 
2018 
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2018 
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ال��ــع الثالث 
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ال��ــع الرابع 
2019 

 التصم�م
 مخت� خارطة الط��ق

 النموذج األو�ي  تحل�ل

 ردود فعل العمالء

ن   متطلبات المستخدمني

 خصائص المنتج
 VAULTمواصفات 

 SENTRYمواصفات 

 تصم�م سلسلة ال�تل

 التط��ر
 VAULTبناء محرك 

 SENTRYبناء محرك 

 ةمنّص التكامل 

ن   منّصةالتحسني

 تحل�ل المرحلة التج��ب�ة

 واجهة المستخدم وتج��ة العم�ل
 تصم�م اله�كل�ة

 تصم�م النموذج الشك�ي 

تصم�م واجهة/تج��ة 
 المستخدم

 بناء واجهة/تج��ة المستخدم

 تجارب العمالء
ي إ

 طالق المنتج النهايئ

 �س��ق المنتج

 مب�عات المنتج

�ة والجودة الموارد الب��
ن رئ�س المنتج  تعيني

ن   تعيينات مطّور�ن اساسيني
 منّصةالاختبار/تصحيح 

 تدقيق األمان

 مراجعة نظام الجودة

 ع� نظام الجودة الموافقة
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             سلسلة ال�تلتصم�م  نف�ذ ت 4.5

�وم مع بروتوكول منّصةلل النموذج األو�ي  بينما يتم دمج ي ع� بروتوكول  �مكن ،ERC-20 عمالت إيث�ي
سلسلة بناء المنتج النهايئ

ي  سلسلة ال�تلهناك العد�د من الخ�ارات المحتملة للطرف الثالث لتنف�ذ  أحدث وأفضل.  كتل
 CRYPTYK  منّصة�ن

كتل خاصة   سالسل باإلضافة إ� تمد�د  ،مرخصةخاصة  سالسل ال�تل العامة ا� سالسل كتلإن التطور الطب��ي ل هجينة. ال
.  ،العامة للمستهلكللتطب�قات  ن ا ��عني ي أن هذە المنطقة �شهد تحوال وتغي�ي ن  �عين يوجد ما ال �قل عن خمسة متنافسني

ي لقرار 
ن لتنف�ذ التصم�م النهايئ .  نا رئ�سيني ومن  قد يتغ�ي هذا �شكل ملحوظ ع� مدى األشهر الستة المقبلة.  ،ومع ذلك الجما�ي

ي حي� يوني
 . 2018و ثم لن يتم اتخاذ قرار التصم�م النهايئ

 مال�ةال التوقعات 4.6

 اإليرادات الفصل�ة وتوقعات األر�اح

ي تم التحقق منها  اضات نماذج العمل الي� ي ،ه�ا�ل التسع�ي المتوقعة ،تم تنف�ذ النمذجة المال�ة بناًء ع� اف�� معامالت تبين
  Cryptykالمكاسب الفصل�ة لمنتجات تم حساب التوقعات المال�ة لإليرادات و  العمالء وجدول تط��ر المنتج الموضح أعالە. 
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 CTKتوقعات سعر 

لثالثة ظروف معن��ة  ،وخدماتها  Cryptykمدفوًعا بطلب السوق ع� منتجات  ،المتوقع CTKتم حساب نمو أسعار 
ض التوقعات  للسوق.  . 0.67و  1.00و  1.33 �ساوي ٪ من سيولة السوق و�سبة طلب المستثمر مقابل العرض20تف��

 Cryptyk ومهمة ف��ق . 5

 Cryptykقصة  5.1

ي منتصف عام 
كة  ،2015�ن ي ك�ف�ة تصم�م محفظة  Adam Weigold الس�د Cryptyk  كان الرئ�س التنف�ذي ل��

�حقق �ن
Bitcoin رقم�ة مثل رقات أنه ال �مكن تخ��ن عملة آمنة. وجد أنه من المفاBitcoin ن أن المحافظ ي حني

نت. �ن بأمان ع�� اإلن��
نت م��حة للغا�ة الرقم�ة ق ف الللخروقات األمن�ة. بمجرد أن �عر  عرضة �شكل كب�ي  اال انها  ع� اإلن�� عنوان المفتاحمخ��
ي تلك المحفظة. و�التا�ي  ،للضح�ة ةمحفظة الرقم�لل الخاص

يتم تخ��ن  ،فإنه �ستطيع الوصول إ� جميع األموال الموجودة �ن
ي وضع عدم ا

). جاء USBالتصال ف�ما �س� عادًة التخ��ن البارد (عادًة ع� محرك أقراص معظم العمالت الرقم�ة الهامة �ن
Adam  ن ن إضافيتني ي المركزي مع طبقتني ي أجزاء موزعة باستخدام �سق سحاي�

بفكرة تخ��ن مفاتيح خاصة بالعملة الرقم�ة �ن
 . ي "آمن لقد صاغ هذا التخ�� من التشف�ي اقاال  منن اآلمن للتخ��ن السحاي� منّصةا المفهوم األسا�ي وراء " وأصبح هذخ��

 . VAULTالتخ��ن 

ة ط��لة واآلن Adamناقش  ي  أفكارە مع زم�له منذ ف��
ن لد�ه العد�د الذي كا ،Cryptyk ، Indra Singhalرئ�س العمل�ات �ن

ي بمن جهات االتصال 
كات االستثمار الرائدة  Indra  جميع أنحاء وادي السل�كون. نظممستثم��ن �ن  ثالأماجتماعات مع ��

حوا أن التكنولوج�ا بحاجة إ� فحص من قبل س�ك��ا كابيتال و�نك س�ل�كون فا�ي لمناقشة جدوى هذە التكنولوج�ا. واق��
ي وأوص

وين ي مجال األمن اإلل���
ي  صانالقر ب وا خب�ي عال�ي �ن

ي بنك وادي Raghu Kotha االخال��
 األمن �ن

�
(الذي كان �دير سابقا

ي   Raghuالسل�كون). عندما عرض اسم  لسنوات عد�دة ح�ث  Raghuع� الفور أنه كان �عرف  Indraكشف   ،كمراجع فين
ات ب�ل. ابتسم ي مخت��

 �ن
�
وع تعملوا معا ي الم��

ة.  ،الصدفة للتو �ن ول�س للمرة األخ�ي

ي من الشهر  ��� الجزء األ  Raghuق�ن 
ع� أن  Raghuوافق لمناقشة تحل�له.  Adamمراجعة مفهوم التكنولوج�ا ثم دعا �ن

ي "آمن �بين نولوج�ا �مكن أن تُ التك
اق" محصن ضد الخروقات الخارج�ة واسعة النطاق. كما أشار  منشكل تخ��ن حق��� االخ��

ول�س فقط ع� محافظ العمالت الرقم�ة. كان �عتقد أنه �مكن أن  ،ع� كل ن�ع من أنواع الملفات ا إ� أنه �مكن تطب�قه
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ي كان لديها إم �صبح كاتتنسيق تخ��ن الملفات الي� كلمة تحذير   Raghu كان ل  ،. ومع ذلكآمًنا جًدا  كانات هائلة ألسواق ال��
ا ومعقًدا جًدا Adam واحدة رئ�س�ة ل ً وًعا كب�ي ە أن تح��ل فكرته إ� منتج من فئة المؤسسات س�صبح م�� وأنه بحاجة  ،. أخ��

أنه هو نفسه مرشح  ،المتواضع المعتاد بأسل��ه  Raghu. بعد ذلك ذكر �صممه لهطور برمج�ات من الطراز العال�ي لإ� م
ا�تهم. هكذا و و  ،نصب رئ�س التكنولوج�ا وعرض عل�ه م ،وافق ع� الفور  Adamمثا�ي لتصم�م مثل هذا المنتج.  لدت ��

ي نها�ة عام  االثنانشارك 
كة �ن ي تأس�س ال��

وع  2015�ن كةبجد�ة CRYPTYKو�دأ م�� اليوم  . �ظل ب�ان المهمة األص�ي لل��
ي 
 من السحابة.  المخاطر ن�ع صنة و ااألر�اح من القر  ن�عالنهائ�ة �ي  Cryptykمهمة اليوم الذي تم �شك�له ف�ه.  كما كان �ن

كاء  Cryptykمؤس�ي   Raghu Kothaو Adam Weigoldال��

 ومجلس اإلدارة ف��ق 5.2

ن الماض كب�ي ومجلس اإلدارة �شكل   Cryptykلقد تطور ف��ق إدارة  . خالل العامني ن ن ساهم المؤسسون والمستثمرون  يني ي حني
�ن

ي التم��ل 500،000المالك بنحو 
وع.  ،دوالر أم���ي �ن عالوة  ساهم جميع أعضاء ف��ق اإلدارة ببعض األموال النقد�ة للم��

ي الف��ق من أجل "حقوق المل��ة" بدون رواتب متفرغة ولم يتم دفعها بعد لف��ق اإلدارة  ،ع� ذلك
فقد عمل كل عضو �ن

وع  ،بالنسبة للف��ق بأ�مله والمجلس عل�ا. ال ي التكنولوج�ا  . هم المحبوب بحقعمل Cryptykأصبح م��
�ضم الف��ق مبتك��ن �ن

ن جم�ًعا بمساعدة  مني ن ة مل�� ي صناعة التخ��ن  Cryptykع� مستوى عال�ي ومديري أعمال ذوي خ��
ع� إحداث ثورة �ن

 والسحابة. 
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 والمستثم��نستشار�ن الم 5.4
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 Cryptyk إدارة مؤسسةمجلس  5.4

ال�ا و�ديرها الدكتور   Cryptyk�قع المقر الرئ��ي لمؤسسة ي مدينة أد�ل�د بأس��
يتكفل  كرئ�س تنف�ذي.   Daniel Floreani�ن

Daniel  وف�سو  ،مجلس إدارة المؤسسةلالتقار�ر تقد�م ب��ادة مشاركة المجتمع العال�ي و ي �شمل ال��  Erich Weigoldر والي�
ة واال  Erichإن مهنة  . Raghu Kotha و  Adam Weigoldتور والدك ي إدارة المؤسسات البحث�ة ال�ب�ي

اف�ن المجالس  ع� ��
ن خالل عام  المعينة من قبل الحكومة �جعله الرئ�س المثا�ي لمجلس إدارة المؤسسة.  ن مدي��ن إضافيني  2018سيتم تعيني

كاء االس  مج�ات. لتمث�ل وجهات نظر ال�� كاء تط��ر ال�� ن للعمالء و�� ات�جيني كة مثل �� ��Cryptyk ،  ستقوم مؤسسةCryptyk 
ي المجتمع. 

ن �ن  بن�� عوائد سن��ة للمستثم��ن والمشاركني

  CTK بيع عمالت حدث . 6

 العمالتبيع  �ة و�رنامجه�كل 6.1

 250سيتم عرض  . CTK عملةمليون  CTK  750بيع عمالت سيوفر حدث
ن ( العمالتە مليون من هذ ن متتاليتني : مثلللمستثم��ن ع� مرحلتني

أخرى  عملةمليون  250سيتم حجز  الخاصة والعامة).  البيع األو�ي جوالت 
ات  Cryptykألعضاء ف��ق  اوح استحقاقوالمستثم��ن المالك (مع ف��  ت��

ن  ن سنوات و  4 بني ). سنتني  ةعململيون  250 السيتم حجز  ع� التوا�ي
كاء المطور  Cryptykالمتبق�ة لمؤسسة  كما  . �نلتوز�عها ع� العمالء وال��

لدفع تكال�ف مشار�ــــع التط��ر   Cryptykمؤسسة سيتم استخدام مجمع
والمكافآت  عملة،تكال�ف البيع ال ،أحداث المؤسسة المستقبل�ة ،الجد�دة

كاء لتع��ز البيع.  سنتات  10�سعر  العمالتيتم �سع�ي  للمستشار�ن / ال��
ي  للمستثم��ن

ي البيع العام.  12.5و  األو�ي  البيع �ن
 سنت للمستثم��ن �ن
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 عملة 750،000،000 : األبدي CTK إجما�ي عمالت
 عملة CTK : 250،000،000تجمع مستثمري عمالت 

كة CTKتجمع عمالت  لمساه�ي ��
Cryptyk : 250،000،000 عملة 

لمؤسسة CTKتجمع عمالت 
Cryptyk : 250،000،000 عملة 

ة استحقاق ف��ق اإلدارة:   سنوات 4ف��
كاء:  ة استحقاق المستشار�ن / ال�� سنتان ف��

 : ة استحقاق جولة البيع االو�ي سنة واحدة للوال�ات المتحدة ف��
ء لبق�ة العالم  /  ي

 كندا، ال ��
ة استحقاق جولة البيع العام:   ال يوجدف��

 : اير  8 تبدأ جولة البيع األو�ي    2018ف��
 2018يوليو  6 ة البيع العام: تبدأ جول
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  إ� �حتاج مستثمرو الوال�ات المتحدة/كندا الخاصة ( األو�ي جولة البيع  6.2
ّ
 )معتمدةال حالتهم قتحق

ي الوال�ات المتحدة وكندا  البيع األو�ي تتوفر جولة 
. �ن ن �جب أن يتم التحقق من حالة  ،الخاصة للمستثم��ن ال�بار والحديثني

ي الوال�ات المتحدةOnFidoو  VerifyInvestor قبل من المعتمد  والمستثمر  "اعرف عم�لك" اعتماد 
ل�ي �عت�� المرء  ،. �ن

أو دخل  ،باستثناء ق�مة السكن األسا�ي  ،دوالر  1.000.000 �جب أن �كون لد�ه ق�مة صاف�ة ع� األقل ،مستثمًرا معتمًدا 
ن الم 200000 ن دوالر سن�ً�ا ع� األقل خالل العامني نفس المبلغ هذا العام. يتم تع��ف مصطلح ب دخلهوتوقع أن �كون  ،اضيني

ي القاعدة 
 بيع عمالت). بالنسبة لSECمن هيئة األوراق المال�ة والبورصات األم��ك�ة ( Dمن الالئحة  501"مستثمر معتمد" �ن

CTK  506للتأهل للحصول ع� إعفاء من األوراق المال�ة بموجب القاعدة )cة ) من الالئحD، م��ن �جب أ�ًضا ع� المستث
ة امتالك لمدة عام واحد. ومن ثم المعتمدين عدم بيع عمالتهم ة استحقاق لمدة عام واحد للمستثم��ن ،لف�� ي  هناك ف��

البيع �ن
ي العقد الذ�ي لل ،األو�ي 

ةتحقق من المستثم��ن أو . ال توجد متطلبات ERC-20بمع�ار  تعمال و�ي مكت��ة �ن ف��
ن خارج الوال�ات المتحدة أو كندا للم  استحقاق اك.  "اعرف عم�لك"تحقق ع� الرغم من أن  ،ق�مني ال  هو جزء من عمل�ة االش��

ي جولة 
از�ل المشاركة �ن ن وال�� ي الصني

ن �ن ن والمق�مني  الخاصة.  البيع األو�ي �مكن للمواطنني

اير  8الخم�س  تار�ــــخ بدء البيع األو�ي  ي 12 / مساءا� بالتوق�ت العال�ي  5، (2018ف��
�� مساءا� بالتوق�ت ال��

 صباحا بتوق�ت المح�ط الهادئ) 9 / 

ي / 6مساءا� بالتوق�ت العال�ي /  11( 2018يوليو  6الجمعة  تار�ــــخ انتهاء البيع األو�ي 
�� مساءا� بالتوق�ت ال��

 مساءا� بتوق�ت المح�ط الهادئ) 4

سيتم تح��ل العمالت الغ�ي مباعة  –ع عملة (الحد األدين للبي 10,000,000حي�  العمالت المتوفرة للبيع
 ا� البيع العام)

اء عمالت   خصم ع� سعر البيع العام) %20دوالر/عملة ( CTK 0.10سعر ��

اء �وم) CTK  =)5000عملة  50,000 اقل كم�ة لل��  دوالر او ما �عادلها بالبيتك��ن / إيث�ي

ة اء40 -%10بونص لل�م�ات ال�ب�ي ألف،  250ألف،  100ألف،  50بأ��� من  % بونص ع� عمل�ات ال��
 ألف، ومليون دوالر 500

ة بونص المستثمر المبكر اء خالل أول 10ف�� أ�ام من الجولة 8% بونص استثمار مبكر متوفر إذا تم ال��

ة ال  اير،  16الجمعة  يوم% بونص10تنت�ي ف�� مساءا� بالتوق�ت  7صباحا بالتوق�ت العال�ي /  12( 2018ف��
ي 
��  مساءا� بتوق�ت المح�ط الهادئ) 49 / ال��

ة االستحقاق  سنة واحدة للوال�ات المتحدة وكندا فقط/ال يوجد استحقاق لبق�ة دول العالمف��

 CTK ERC – 20ن�ع عمالت 

،  30يوم  CTKتار�ــــخ النقل لمحفظة   كحد أق� (�طلق العقد الذ�ي العمالت بعد سنة واحدة)  2018سبتم��

ي طورها  Cryptyk محفظة CTKمحفظة   )Ambisafe )www.ambisafe.coع� ال��ب والي�

 )Orderbook )www .orderbook.io منّصةاوًال ع�  CTKسيتم ادراج عمالت  االدراج األو�ي ع� المنّصات

 من مستثمري الوال�ات المتحدة/كندا ع� انهم  "اعرف عم�لك"/تحقق المستثمر
�
�جب ان يتم التحقق مسبقا

ي بيع العمالت. معتمدون 
 وعليهم إ�مال تحقق "اعرف عم�لك" قبل المشاركة �ن
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 )OnFido )www.onfido.comُ�دار تحقق "اعرف عم�لك" بواسطة  ط��قة تحقق "اعرف عم�لك"

) VerifyInvestor )verifyinvestor.comُ�دار تحقق المستثمر المعتمد من قبل  ط��قة تحقق المستثمر
 ال�ات المتحدة/كندا فقطوهو وطلوب من مستثمري الو 

اء العمالت �وم طرق ��  الدفع بالعمالت التقل�د�ة (دوالر)، بيتك��ن، إيث�ي

ي جولة البيع األو�ي الخاص من بيع  البلدان المحظورة
از�ل من المشاركة �ن ن وال�� ي الصني

ن �ن �منع المق�مني
 CTKعمالت 

 لمتحدة / كندا)(لجميع المستثم��ن خارج الوال�ات ا العامبيع الجولة  6.3

ط  جولة البيع العامة متاحة لجميع المستثم��ن خارج الوال�ات المتحدة وكندا.  الخض�ع لتحقق "اعرف عم�لك" وال ال �ش��
ي جولة البيع العامة المفتوحة.  لتحقق المستثمر المعتمد 

ة استحقاق للع للمشاركة �ن ي البيع مالتال توجد ف��
اؤها �ن ي تم �� الي�

ي بمجرد إصدار المستثم��ن لمحافظ العام و�مكن تداو  ي تعمل بالتبادل التج��ي� ي البورصات الي�
ال �مكن  الخاصة بهم.  CTKلها �ن

ي جولة البيع العامة. 
از�ل المشاركة �ن ن وال�� ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وكندا والصني

ن �ن ن والمق�مني  للمواطنني

 بالتوق�ت العال�ي /  9 (الساعة 2018يوليو،  18األر�عاء  تار�ــــخ بدء البيع العام
�
مساءا� بالتوق�ت  7صباحا

( ي
�� ا�ي ال�� األس��

  9مساءا� بالتوق�ت العال�ي /  11(الساعة  2018أغسطس،  31الجمعة  تار�ــــخ انتهاء البيع العام
�
صباحا

( ي
�� ا�ي ال�� بالتوق�ت األس��

)عملة (باإلضافة ألي عمالت غ�ي م 150,000,000حي�  العمالت المتوفرة للبيع  باعة من جولة البيع األو�ي

اء عمالت   دوالر/عملة CTK 0.125سعر ��

اء �وم) CTK  =)250عملة  2000 اقل كم�ة لل��  دوالر او ما �عادلها بالبيتك��ن / إيث�ي

ة اء بأ��� من 25 -%10بونص لل�م�ات ال�ب�ي  30ألف،  20آالف،  10آالف،  5% بونص ع� عمل�ات ال��
 ألف دوالر

ات بو  اء خالل أول 10 نص المستثمر المبكرف�� ي متوفر إذا تم ال��
أ�ام من الجولة 5% بونص إضا�ن

ن اليوم 5 اء بني ي متوفر إذا تم ال��
 من الجولة 16ا� اليوم  6% بونص إضا�ن

ة ال  ن يوم اال % بونص10تنت�ي ف��   9بالتوق�ت العال�ي /  مساءا�  11( 2018، يوليو  20 ثنني
�
بالتوق�ت  صباحا

ا�ي  )األس�� ي لليوم التا�ي
��   ال��

ة ال   بالتوق�ت  9مساءا� بالتوق�ت العال�ي /  11( 2018أغسطس،  3يوم الجمعة % بونص5تنت�ي ف��
�
صباحا

( ي لليوم التا�ي
�� ا�ي ال�� األس��

ة االستحقاق  ال يوجدف��

 CTK ERC – 20ن�ع عمالت 

،  30يوم  CTKتار�ــــخ النقل لمحفظة  ) كحد أق� (�طلق  2018سبتم��  العقد الذ�ي العمالت فورا�

 )Ambisafe )www.ambisafe.coمحفظة و�ب من  CTKمحفظة 
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 )Orderbook )www .orderbook.io منّصةاوًال ع�  CTKسيتم ادراج عمالت  االدراج األو�ي ع� المنّصات

"اعرف عم�لك"/تحقق 
 المستثمر

 ال ينطبق

اء العمالت �وم، او من خالل الدفع بالعمالت التقل�د�ة (د طرق ��  Shapeshiftوالر)، بيتك��ن، إيث�ي

ي  البلدان المحظورة
ن �ن ي جولة البيع  الوال�ات المتحدة، كندا، �منع المق�مني

از�ل من المشاركة �ن ن وال�� الصني
 CTKمن بيع عمالت  عامال

كة وس�اسة اإلعالن العامحوك 6.4  ةمة ال��

كة راءعقد مد ��Cryptyk  9 ي عام  مجلساجتماعات فصل�ة لل
كة �ن سوف يواصل المجلس عقد . 2015منذ تأس�س ال��

بدًءا من ال��ــع األول من  CTKت عمال  مال�ي وسوف �قوم بن�� تقار�ر سن��ة لجميع المستثم��ن و  ،اجتماعات فصل�ة منتظمة
ة ألفراد المجتمع بعقد اجتماعات مجلس إدارة ر�ــع سن��ة و��� تقار�ر سن�� Cryptykمؤسسة  مدراء قوم�كما س.  2019عام 

كة ستصدر كل من ،. من وقت آلخر 2019بدًءا من ال��ــع األول من عام  ��Cryptyk   مؤسسةوCryptyk   إعالنات عامة تتعلق
كة ا�ات المطور�ن ،ا�تساب العمالء  ،بأداء ال�� ها.  ،�� ي قد تكون ذات فائدة و�ي  ظروف السوق وغ�ي المعلومات الي�

ي ر السن��ة واإلعالنات العامة والب�انات اللمستثم��ن. سيتم إرسال التقار�
. CTK عمالتبيع لصحف�ة إ� جميع المستثم��ن �ن

 . www.cryptyk.comسيتم ��� جميع اإلعالنات ع� 

 لاعممخاطر األ  قل�لاستخدام األموال وت 6.5

 استخدام األموال

ي يتم تول�دها  ي ت  Cryptykمن خالل بيع عمالتسيتم استخدام األموال الي�
ط��ر المنتجات وتط��ر األعمال وأ�شطة السوق �ن

ن أن بعض النفقات الرأسمال�ة مطل��ة والمب�عات.  ي حني
ي ذلك الرواتب  ،�ن

ي طب�عتها بما �ن
فإن معظم الم�وفات تعمل �ن

ن  ،و�ناًء ع� نجاح عمل�ة البيع واإل�جار واإلعالن والخدمات التعاقد�ة.  اوح األموال المتولدة ما بني ن و  3�مكن أن ت��  25ماليني
مليون دوالر كحد أق� (ال��ادة  25مبلغ  لحصول ع��مكن تقس�م االستخدام المزمع لألموال ع� النحو التا�ي ل مليون دوالر. 

ة الموزعة بنفس النسب):   الصغ�ي

ي ذلك خو •
ن التخ��ن وأجهزة ال�مبيوتر الموظفالتطب�قات /  ادمالنفقات الرأسمال�ة بما �ن  )والرمليون د 3واألثاث ( ني

 )مليون دوالر 3أو االستضافة الداخل�ة ( AWSباستخدام  VAULTتط��ر منتج  •
 )مليون دوالر 7أو االستضافة الداخل�ة ( AWSباستخدام  SENTRYتط��ر منتج  •
 مليون دوالر) VAULT + SENTRY )4التس��ق والعالمات التجار�ة لمنتجات •
ات�ج�ة ( • ا�ات االس�� والر)مليون د 4تط��ر األعمال وال��
 مليون دوالر) 4تط��ر قناة مب�عات المؤسسات العالم�ة ( •
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 مخاطر األعمالتقل�ل 

ات�ج�ات الت Cryptykتقوم  وذلك لضمان . CTKعمالت  من المخاطر التجار�ة قبل وأثناء و�عد بيع قل�لبتنف�ذ العد�د من اس��
ي الصناعة و�جراءات 

ام بالتداب�ي الق�اس�ة لضمان الجودة �ن ن كات أثناء ��� و�شغ�ل االل�� وتداول  Cryptyk منّصةحوكمة ال��
:  الرقم�ة. CTK  عملة ات�ج�ات تخف�ف المخاطر هذە ع� وجه التحد�د ما ��ي تتضمن اس��

ي •
ي ذلك الوصول اآلمن لموظ�ن

ي بما �ن
اين ون�ة Cryptykإ� جميع مواقع  MFAإجراءات األمن السي�� منصات ،االل���

 واجهات محفظة ال��ب. و  ،الرقم�ة محافظ العمالت ،المنتجات

ي  ،ضمان الجودة ،ضوابط التدقيق • اإلبالغ عن جميع اإلجراءات التشغ�ل�ة واألصول الرقم�ة ، التدقيق األمين
امات الماد�ة لألعمال ن  واالل��

ات�ج�ات استمرار�ة العمل واستعادة القدرة ع� العمل باستخدام عدة أصول احت�اط�ة و�جراءات �شغ�ل�ة  • طارئةاس��
 تم اختبارها

ي •
ي ال �سمح باإلفراط �ن كات إ� حقوق المل��ةا االستفادة من �سبة ديون قواعد الحوكمة المال�ة الي�  ل��

وط وأحكام البيع • ي ذلك اتفاق�ات المستخدم المنشورة واإلفصاحات القانون�ة و��
إفصاحات حما�ة العمالء بما �ن

كات  وس�اسة خصوص�ة ال��

ي ذلك معرفة العم�ل (AMLة الغش (تنف�ذ س�اسات مكافح•
) وس�اسات KYC) وس�اسات الحما�ة من االحت�ال بما �ن

 التحقق من المستثمر / المستخدم

ي �شتمل ع� عدة حسابات م�ف�ة أم��ك�ة مؤمنة من  • و�سخ متعددة احت�اط�ة  FDCس�اسات إدارة األصول الي�
ي مواقع متعد

ي محافظ غ�ي متصلة �ن
ي ذلك �سخة واحدة من جميع المحافظ الرقم�ة من العمالت الرقم�ة �ن

دة (بما �ن
ي صندوق أمان البنك)

 ليتم تخ��نها �ن

�دي للوال�ة القضائ�ة التنظ�م�ة • ولجميع العمالء  ،اإلفصاح عن الموقع الرئ��ي لألعمال وتصحيح العنوان ال��
 والمستثم��ن لتقد�م شكاوى حول المنتجات أو الخدمات

ي حالة ق�ام هيئة تقد�م جميع المتطلبات •
الالزمة للدولة وطلبات التقد�م الف�درال�ة للحالة األمن�ة المستثناة �ن

ا (أو عملة �شف�ي قابلة للتداول) و�تم تصن�فه عملةل�س  CTKلـ   عملةاألوراق المال�ة والبورصات بتحد�د أن ال نً ا مم�ي
 أمان.  عملةبدًال من ذلك ك
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 لمستثمرمهمة لمعلومات  . 7

وط 7.1   CTKبيع عمالتأحكام و  ��

ي") من �اتك ("أنت" أو "المش�� وط") ع� مش�� وط واألحكام التال�ة ("ال�� كة Cryptyk ("CTK") عملة ��ي ال�� من ��
Cryptyk   ي وال�ة ن�فادا

كة معفاة تأسست �ن كة"). كلٌ  ،و�ي �� كة  الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ("ال��  ،"طرف" ُ�عد منكم وال��
 جم�عكم و 

�
ي األوراق المال�ة أو تمثلون  معا

وط. هذە الورقة الب�ضاء التجار�ة ل�ست دعوة لالستثمار �ن "األطراف" لهذە ال��
ي أي سلطة قضائ�ة. ومع ذلك ،األسهم

وط التقي�م  ،وال تتعلق بأي شكل من األشكال بعرض األوراق المال�ة �ن تتضمن ال��
ي مناطق اال  كأوراق مال�ة  CTKالتنظ��ي المتوقع لـ 

 . CTK بيع عمالت�صف هذا القسم البنود ال�املة ل ختصاص المحددة. �ن

وط ي  ،إذا كنت ال توافق ع� هذە ال�� كة.  CTKال �ش�� اء �من ال�� ��CTK كة وط وأي  ،من ال�� ام بهذە ال�� ن سوف يتم االل��
وط وط مدمجة من قبل المرجع�ة. إذا كان لد�ك أي أسئلة بخصوص هذە ال�� كة ع� ير�� االتصال بال��  ،��

INFO@CRYPTYK.COM 

اء  كة وموظفيها  تحم�لفإنك توافق ع� عدم  ،و�� الحد الذي �سمح به القانون ،CTK عمالتمن خالل �� أي من ال��
ن  ن والمستقبليني ن والحاليني ن  ،السابقني ن  ،والمدي��ن ،والمسؤولني ن  ،والمقاولني  ،والموردين ،وأصحاب األسهم ،واالستشار�ني

ن  كات األمومقد�ي ال ،والبائعني كات التابعة ،خدمات. ال�� كات التابعة ،وال�� ن  ،والمستشار�ن ،والوكالء  ،وال�� ،والسلف ،والممثلني
ار خاصة أو عرض�ة أو تبع�ة تنشأ أو  �ة") مسؤولCryptykوالخلفاء والمتنازل لهم ("ف��ق  بأي ط��قة  ،أي خسائر أو أي أ�ن

ي ذلك الخسائر المر  ،CTK عمالت بيعب ،متصلة
وط الموضحة أدناە. بما �ن  تبطة بال��

ي  ي التعامل مع  CTKال �ش��
ا� �ن اء سلسلة ال�تلوأنظمة برمج�ات �ستند إ�  المشفرة عمالتالإذا لم تكن خب�ي  ،CTK. قبل ��

وط المذكورة أدناە ي اعتبارك ال��
ورة القصوىلو  ،�جب أن تضع �ن ائب أو خب�ي است�� محاٍم أو محاسًبا أو  ،ل�ن مهنةخب�ي �ن

وط التال�ة غ�ي مقبول بالنسبة لك�ة مناسبمال اء  ،. إذا كان أي من ال��  . CTK�جب عل�ك عدم ��

�ات  م�جب أن تت ة مع ،ال��انات ،فقط من قبل األفراد  CTKمش�� ة كب�ي ي لديها خ�� كات الي� والتفاهم ع� استخدام ،أو ال��
ي ذلك ،المشفرة عمالتال اقتناءو 

�ومعملة بما �ن . �جب أن �متلك  سلسلة ال�تل مج�ات المستندة ع�ال��  وأنظمة ، إيث�ي
ون فهًما عملً�ا آلل�ات التخ��ن وآل�ة النقل المرتبطة ب كة المشفرة العمالتالمش�� ي الوقت الذي ستكون ف�ه ال��

األخرى. �ن
ي  ة البيع CTK عمالتمتاحة لمساعدة مش�� كة لن تكون مسؤولة بأي شكل من األشكال عن ،خالل ف��  BTCخسارة  فإن ال��

ون. إذا لم تكن لد�ك مثل هذە الخ��  ،الناشئة عن اإلجراءات المتخذة من قبل CTKأو  ETHأو  ي �مليها المش�� �جب ،ةأو الي�
اء  ي بيع  CTKعل�ك عدم ��

ي بيع CTKأو المشاركة �ن
ي المتطلبات المذكورة  ع� CTK. تعت�� مشاركتك �ن

أنك تتعهد بأن تر�ن
ي هذە الفقرة. 

 �ن

اء يوافق الم ي ع� ال�� كة ع� بيع  ،ش�� وفًقا للبنود التال�ة:  CTK عمالتوتوافق ال��

وط بيع  )1(  CTK تعمال ��

ن الشعب�ة ا خالل الجولة الخاصة قبل البيع إذا كنت مواطنا أو مق�م CTK عمالتال �جوز لك الحصول ع�   ،جمهور�ة الصني
ي أو مواطن أو مق�م 
از�ل االتحاد�ة. �ن  جمهور�ة ال��

ي  CTK عمالتالحصول ع�  ال �جوز لك ائي�  (�ن
�
 أو مق�ما

�
أو غ�ي ذلك) أو حاصًال  خالل الجولة العامة للبيع إذا كنت مواطنا

ي كندا أو مواطن أو مق�م
اء للوال�ات المتحدة األم��ك�ة أو مواطن أو مق�م �ن ي  ع� البطاقة الخ�ن

ن  �ن أو مواطن  ،جمهور�ة الصني
ي  أو مق�م

از�ل االتحاد�ة �ن  . جمهور�ة ال��
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اء  وط التال�ة ،بط��قة أخرى ا أو تلقيه CTK عملةعند �� ومن خالل الق�ام  ،�جوز لك الق�ام بذلك فقط من خالل قبول ال��
ي ودقيق لألساس الذي تحصل عل�ه  ،بذلك

 : CTK عمالتفإنك تضمن أن ما ��ي هو انعكاس حق���

كة أو أي من ف��ق  •  ؛استثماًرا مناسًبا لك CTKعلق بما إذا كان أ�ة نص�حة ف�ما يت  Cryptykلم تقدم ال��
 ،مشفرةال عمالتاللد�ك فهم كاٍف للوظائف واالستخدامات والتخ��ن وآل�ات اإلرسال والتعق�دات المرتبطة ب •

امج المعتمدة ع�  ،Etherو  Bitcoinمثل   ؛�شكل عام سلسلة ال�تلباإلضافة إ� أنظمة ال��
 استالم واستخدام •

�
ي منطقتك و CTK�حق لك قانونا

ي اي�ن
 ؛وال�ة قضائ�ة أخرى ذات صلة �ن

ائك لـ  • ي نطلبها للسماح لنا بقبول �� ودنا بكل المعلومات والوثائق والمستندات الي� ن  CTKوتخص�ص  CTKس��
 ؛لك

 ؛ةأو مضلل ةغ�ي دق�ق أو غ�ي ذلك و�ي  CTK لعمالتزودنا بمعلومات تتعلق بح�ازتك أنك لم ت •
اماتنا القانون�ة  سوف تزودنا بأي معلومات إضاف�ة • ن قد تكون مطل��ة �شكل معقول حي� نتمكن من الوفاء بال��

ام لمكافحة غس�ل األموال ،والتنظ�م�ة والتعاقد�ة ن ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� أي ال��
 ؛بما �ن

ي قدمتها لنا • ي المعلومات الي�
 ؛سوف تخطرنا ع� الفور بأي تغي�ي �ن

ي ع� ل فرًدا) نتأنك تتمتع بعمر كاٍف (إذا ك•
ي  ،CTKتحصل �شكل قانوين

وأنك لست ع� علم بأي سبب قانوين
 ؛CTKآخر �منعك من الحصول ع� 

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال  ،CTK حفظتتحمل المسؤول�ة وحدك عن أي قيود ومخاطر مرتبطة باستالم و •
بما �ن

ي القسم التا�ي (الملحق  ،الح� 
 ؛مخاطر المستثمر) -تلك المنصوص عليها �ن

ح�ث قد يتم تفس�ي هذا المصطلح من قبل الجهة  ،فأنت ال تقوم باستثمار منظم ،CTKل الحصول ع� من خال •
ي 
ي نطاقك القضايئ

 ؛التنظ�م�ة �ن
ي  ا أو �ستخدمه CTKأنت ال تحصل ع�  •

ي  CTKولن �ستخدم  ،ألي غرض غ�ي قانوين
 ألي غرض غ�ي قانوين

 ؛مستقبالً 
ي دعوى جماع�ة أو تحك�م ع� مستوى الفصل ضد أي تتنازل عن أي حق قد تمل�ه / تحصل عل�ه للمشار •

كة �ن
 ؛CTKبيع رتبط بك�ان أو فرد م

ا CTKال ينطوي امتال�ك لـ  • كة  ئك أو استالم أسهم أو مل��ة أو ع� �� كة عامة أو خاصة أو �� ي أي ��
ما �عادلها �ن

ي أي دائرة قضائ�ة
 ؛أو ك�ان حا�ي أو مستقب�ي �ن

�طة أن نت�ف بحسن ن�ةإ� الحد الذي �سمح به القانون و  • كة أي ضمان ع� اإلطالق ،�� سواء  ،ال تقدم ال��
 ؛CRYPTYK منّصةأو  CTKف�ما يتعلق بالنجاح المستقب�ي لـ  ،كان ��ًحا أو ضمنً�ا 

�طة  ،لذلك " و "ق�د التط��ر". شكلها الحا�ي ع� أساس " CTKوتحصل ع�  CTKأنت تقبل أن يتم إ�شاء  • ��
كة بحسن  كة تقدم  ،ن�ةأن تت�ف ال�� دون أن تكون قادرة ع� تقد�م أي  CTKفإنك توافق ع� أن ال��

ي ذلك ،CTKضمانات ف�ما يتعلق بـ 
حق المل��ة أو قابل�ة البيع أو المالءمة  ،ع� سب�ل المثال ال الح�  ،بما �ن

ن   ؛لغرض معني
أو  ا أو تخص�صه CTK ) ا�تسابiأنت توافق ع� أنك تتحمل المسؤول�ة ال�املة عن تحد�د ما إذا كان ( •

ي ق�مة 2( ،ا أو مل�يته ا استخدامه
بيع ) iii( ،إن وجدت ،مع مرور الوقت CTK) التقدير المحتمل أو االستهالك �ن

اء �ب�ة.  CTK عمالت) أي إجراء آخر أو معاملة أخرى ذات صلة ب4و / أو ( ؛CTK عمالت و �� لها آثار �ن
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  CTKبيع عمالت نظرة عامة ع� )2(

ي ورقة العمل  CRYPTYK منّصةللتشغ�ل السل�م واالستخدام الشامل ل ةمطل��CTK عمالت 
("المنتج") كما هو محدد �ن

("موقع ال��ب") اعتباًرا من  www.cryptyk.io ع� موقع") المقدمة TWP") والورقة التقن�ة الب�ضاء ("BWPالب�ضاء ("
ي ع�  اء  CTKة تعتمد ق�م ،CTK. بعد بيع CTK عمالتتار�ــــخ حصول المش�� من قبل العمالء وتور�د  CTK عمالتع� ��

ي ال  ،األصول األساس�ة
وطورقة الب�ضاء كما هو موضح �ن تخضع الحقوق المرتبطة بـ  ،. إ� الحد الذي ال تتعارض ف�ه هذە ال��

CTK  ي
ن  ،والورقة الب�ضاء  BWPللقيود المنصوص عليها �ن ئ ال�� ي بأي حال من األحوال أن ين��

كة ول�ن هذا ال ينب�ن امات لل��
ي التحا�ل ع� الخوارزم�ة المستخدمة لتحد�د 

كة بالحق �ن وط. تحتفظ ال�� ي هذە ال��
امات الواردة �ن ن باإلضافة إ� االل��
كة  ،وفًقا لتقديرها الخاص ،األصول األساس�ة إذا كانت تعتقد  أن هذە األصول األساس�ة المختارة �مكن أن تؤثر سلًبا ع� ال��

ي إعادة ه�كلة أي من األصول األساس�ة ألغراض العمل. من منظور ما CTKأو 
كة الحق �ن . لل�� ي

 �ي أو تنظ��ي أو قانوين

ي تم إصدارها للمستثم��ن  عمالتيبلغ الحد األق� لمجم�ع ال )  25،000،000(أي ما �عادل  250،000،000الي� دوالر أم���ي
ي غضون و�  CTKه�كل�ة بيع عمالتوفًقا ل CTK عمالتسيتم إ�شاء  تق��ًبا. 

�ن �ن نتهاءايوًما من تار�ــــخ  30تم إصدارها للمش��
بعد انتهاء  CTK عمالتلن يتم إصدار الم��د من  . CTKبعد انتهاء بيع  CTKت إجما�ي المعروض من عمال  تثب�تسيتم  . البيع
كة أو حقوق ا CTK تبعد بيع عمال  CTKمل��ة  نطويال ت . CTKبيع  ن أو أي حقوق ��حة أو ضمن�ة متعلقة بال�� لمساهمني

�ات  المل��ة الفك��ة.  داد.  CTKمش�� غ�ي قابلة لالس��

: هو   CTK عمالتالتوز�ــــع المتوقع ل  كما ��ي

ي بيع الل٪ 33.3 •
ن �ن ال (الوال�ات المتحدة / كندا فقط) /  و�ي (سنة واحدة من االستحقاق للبيع األ عملةلمشاركني

 استحقاق للجمهور) يوجد 
) 4ستحقاق لمدة (مع جداول ا Cryptykف��ق ل٪ 33.3 • ن  سنوات / سنتني
ل  استحقاق/ ال  CTK مجمع٪ من  80لمدة سنة واحدة ع�  ستحقاق(مع ا Cryptykمؤسسة ل٪  33.3 •

 )CTK تجمع٪ من 20

اء )3(              CTKسعر ��

ي البيع �المش��  ع� سيوزع
ي مقابل الدوالر األم���ي  CTK عمالتن �ن

ي بيتك�  ،الخاصة بهم �ن
�وم) أو BTC�ن (أو ما �عادلها �ن  إيث�ي

(ETH)، ب :  المعدل التا�ي

 )عملةسنتات ل�ل  10الخاصة (أي:  البيع األو�ي أثناء جولة  CTK عملةدوالًرا أم��كً�ا ل�ل  0.10 •
 )عملةسنًتا ل�ل  12.5ع العامة (أي: أثناء جولة البي CTK عملةدوالًرا أم��كً�ا ل�ل  0.125 •

.  CTKإ�  ETHلتحد�د معدل  ETHإ�  يتم استخدام سعر �ف الدوالر األم���ي  يتم استخدام سعر �ف  �شكل دينام��ي
.  CTKإ�  BTCلتحد�د معدل  BTCالدوالر األم���ي إ�   لذلك �شكل دينام��ي

ً
ن السعر  ،CTKطوال مدة بيع  ،نت�جة سيتم تعيني

اء  .   CTK عملةل�� العمالت  تح��لل Shapeshift ةمنّص " مع بيع العمالتكما سيتوافق نظام " كمبلغ بالدوالر األم���ي
 ). shapeshift.ioأخرى ( عمالتللسماح بالمدفوعات من خالل عدة  المشفرة

ي محفظة  �وم�جب أن �كون لدى المش�� اؤه CTK عمالت من أجل استالم أي ERC-20 تتدعم مع�ار عمال  إيث�ي من  ا تم ��
كة.  كة ب�صدار جميع ال�� اال CTK عمالت ستقوم ال�� ي تم �� محفظة و�ب اللغات (�س� " محفظة مجان�ة متعددةل ؤها ي�

CTK (" عقد  فظسوف �ح لهذا الغرض. صممت ERC-20  وفًقا لجداول االستحقاق.  العمالتالذ�ي 
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  CTK تبيع عمال  توق�ت )4(

اير  8للمستثم��ن المعتمدين فقط يوم الخم�س  ر لالستثما CTK البيع األو�ي  من المتوقع أن تبدأ جولة (الساعة  2018ف��
5:00 UTC / 12:00 ق الوال�ات المتحدة / بتوق  CTKالخاصة بـ  البيع األو�ي بتوق�ت ج��نتش). �ستمر جولة  9:00�ت ��
ق  7بالتوق�ت العال�ي المنسق /  12:00(الساعة  2018مارس  23وستنت�ي يوم الجمعة  يوًما  43لمدة  مساًء بتوق�ت ��

. من المتوقع أن تبدأ جولة CTKلـ  الوصول ا� الحد األدين للبيع مساًء بتوق�ت المح�ط الهادي) أو عند  4الوال�ات المتحدة / 
ي 

بتوق�ت  UTC / 7 pm 09:00( 2018مارس  28للمستثم��ن غ�ي المعتمدين يوم األر�عاء  CTKاالستثمار العام للبيع �ن
ال�ا). وستستمر جولة البيع العامة الخاصة بـ  11:00( 2018أب��ل  28وستنت�ي يوم السبت يوًما  22أ�ًضا لمدة  CTKأس��

UTC / 9  بالتوق�ت 
�
ا�ي صباحا )ل األس�� . تحتفظ CTK عملةل لبيع األو�ي ل أو عندما يتم الوصول إ� الحد األق� ،ليوم التا�ي

ي تغي�ي توار�ــــخ البيع
كة بالحق �ن ة البيع ألي سببأو  ،الحد األدين للبيع ،ال�� ي ذلك عدم توفر موقع ال��ب أو  ،تمد�د ف��

بما �ن
 المشكالت األمن�ة أو اإلجرائ�ة األخرى غ�ي المتوقعة. 

ي تم ب�عها حالً�ا  العمالتسيتمكن الجمهور من رؤ�ة إجما�ي عدد  ،البيع األو�ي بعد األسابيع الثالثة األو� من جولة   ،الي�
ن  CTK عمالتباإلضافة إ� توز�ــــع جميع  كة بعد ذلك بتحد�ث عدد  .  لمشاركةالمشفرة ا العمالت بني  CTK عمالتستقوم ال��

ي 
وين . www.cryptyk.ioالمباعة وق�متها بالدوالر األم���ي ع� الموقع اإلل���

  CTK عمالت بعد بيع )5(

كة أو مؤسسة  �ن أي تأث�ي ع� حوكمة ال�� اء  ،بنجاح CTKعند االنتهاء من بيع  . Cryptyk�جب أال �كون لدى المش�� سيتم ��
ي تدعم كل األص  �شفاف�ة.  CTK عملةول الرقم�ة الي�

كة بمراجعة رسم�ة ومنتظمة حول وجود أصول رقم�ة تدعم كل  ودك ال�� ن �مكنك  ،. من خالل هذا التدقيقCTK عملةس��
ي تدعم  قد تم استالمها والحصول عليها. ال �شكل الوصول إ� نتائج التدقيق إ�صال  CTKتتبع وتأ��د أن األصول الرقم�ة الي�

اء اة.  CTK عمالتإشارة بأي ط��قة إ� أن الطرف الذي �متلك حق الوصول هذا له حقوق أو مل��ة لأو  CTK لعمالت �� المش��

ي جولة   CTKعمالتسوف تكون 
اؤها �ن ي تم �� ة استحقاق لمدة سنة) للبيع  مع( متاحة الخاصة البيع األو�ي الي� منّصة ع�ف��
(www.orderbook.io) orderbook ام ع� محفظة بعد مرور عCTK  ي.لر العقد الذ�ي إصدا اتمامع� ال��ب و لمش��

ي ال  CTKعمالت صبحتس اؤهي� ي جولة البيع  ا  تم ��
ة استحقاق) متاح�ن  orderbookع� منّصةللبيع  ةالعامة (بدون ف��

(www.orderbook.io)  ي. بعد إصدار جميع ع� شبكة CTK عمالتبمجرد إصدار محفظة ال��ب والعقد الذ�ي للمش��
�ن نت والعقود الذك�ة لجميع المش�� كة جهوًدا معقولة إلدراج  ،اإلن�� ي العد�د من البورصات CTK عمالتستبذل ال��

��عة �ن
 المشفرة األخرى حول العالم. 

ي ببيع  يالتأ�د من أ�جب  ،CTK عملةبعد ا�تمال بيع  CTKقبل ق�ام المش�� وط  عمالتال ن مش�� م بجميع أحكام هذە ال�� ن �ل��
ي 
ً�ا �ن .  CTK عملةبيع  مرحلة كما لو كان هذا الشخص مش��

اء)6( كة ���  CTKبيع  مرحلة أثناء CTK عمالت لن تقوم ال��

اء  كة عدم ق�امها أو مساهميها ��� اء  . CTKأثناء بيع  CTKتضمن ال�� كة عدم ق�امها أو مساهميها ��� من  CTKكما تضمن ال��
ة ب  . CTKيع أي طرف ثالث خالل ف��

�ات  )7(  نهائ�ة CTKجميع مش��

�ات  �ات  نهائ�ة.  CTKجميع مش�� داد.  CTKمش�� اء � غ�ي قابلة لالس�� ��CTK،  يفإن كةه ال البأن �قر  المش��  من وال اي ��
كات الأو  تها إدار  داد ألي سبب. س�قومون بمساعدة ال ها أو مكاتب ءها أو مدرا لها تابعة ال�� تقد�م أي اس��

كة ت ال�� �شكل مواد تنظ�م�ة أو مخاطر قانون�ة أخرى أو  CTKأن أي شخص أو ك�ان �متلك  ،لها الفرد�ةبتفاص� ،إذا اعت��
كة ات معا�سة لل�� اء جميع  ،CTKو / أو  تأث�ي : (أ) �� ي

كة بالحق �ن �سعر هذا  CTK مالك عمالتمن مثل  CTKتحتفظ ال��
كة.  العمالت المشفرةالسوق الموجود و / أو (ب) بيع جميع أصول   لل��
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�بة ع)8( ائب المتعلقة ببيع ال CTK� فرض �ن  عملةوال�ن

اء  ي وحدە مسؤول�ة تحد�د ما إذا كان �� مع CTK التقدير المحتمل أو انخفاض ق�مةأو  ETHأو  BTCمع  CTKيتحمل المش��
ي.  ي الوال�ة القضائ�ة للمش��

ي �ن �ب�ة ع� المش�� اء  مرور الوقت له آثار �ن ،القانون و�القدر الذي �سمح به ،CTKمن خالل ��
ن عن ن أو المدي��ن أو المستشار�ن المسئولني كات التابعة لها أو المساهمني كة أو ال�� ي ع� عدم تحمل أي من ال�� يوافق المش��

اء  ئ عن �� ي مرتبط أو نا�� �ي� ام �ن ن  . CTKأي ال��

 خصوص�ةال )9(

كة.  ي من قبل ال��
وين �د اإلل��� �ن عن ط��ق ال�� ون�ة ستكون إعالم�ة فقط. مثل هذە ا قد يتم االتصال بالمش�� لن لرسائل اإلل���

 . ي
وين ي ب��د إل���

�ن �ن كة أي معلومات من المش�� ي تطلب ال��
وين راجع س�اسة الخصوص�ة المتاحة ع� الموقع اإلل���

www.cryptyk.io/privacy /  .للحصول ع� معلومات إضاف�ة 

 قه��ةالقوة ال )10(

كة ال يتحمل ف��ق ��Cryptyk  ي األداء فقط �سبب: ومجلس اإلدارة واإلدارة وا
 لمستشار�ن مسؤول�ة الفشل �ن

 ضح�ة ال �مكن تجنبها •
ي �سل�م المواد •

 أو توقف خدمات مثل االتصاالت أو المرافق ،التأخ�ي �ن
 األجورانقطاع حاالت الحظر أو السكتات الدماغ�ة أو  •
 أوامر الحكومة أو أعمال السلطات المدن�ة أو العسك��ة •
كات النقل العامة اعمال • �� 
ي ذلك الظروف الج��ة)حا•

 الت الطوارئ (بما �ن
 القضا�ا األمن�ة الناشئة عن التكنولوج�ا المستخدمة •
ن أو الجهات • وسات أو الفد�ة أو الهجمات المستهدفة من قبل المتسللني  سيئةال القضا�ا األمن�ة الناجمة عن الف�ي
 أو أعمال اإلرهاب أو التهد�د بالحرب النوو�ة قضاء والقدر ال •

 فعال.  غ�ي  التجاري حدث غ�ي متوقع مماثل �جعل األداءأو أي 

ي حالة حدوث حالة من حاالت القوة القاهرة
ر من عدم قدرة اآلخر ع� األداء قد �ختار تعليق البنود  ،�ن  ،فإن الطرف المت�ن

ة ظروف القوة القاهرة.  ،كلً�ا أو جزئً�ا  ر  ع� الطرف الذي �خت�� ظروف القوة القاهرة طوال ف�� أن يتعاون مع الطرف المت�ن
ر.   و�ساعدە بكل الطرق المعقولة لتقل�ل تأث�ي القوة القاهرة ع� الطرف المت�ن

 التنصل من الضمانات )11(

ي  ى �ش��  ع� أن المش��
ً
ي �احة اء ع� أساس المخاطر الخاصة بـ CTKيوافق المش�� ها " CTKوأن  ،ال�� "بحالتهايتم توف�ي

ي ذلك ،سواء كانت ��حة أو ضمن�ة ،دون أي ضمانات من أي ن�ع
ضمانات من عنوان أو  ،ع� سب�ل المثال ال الح�  ،بما �ن

ن (باستثناء ةضمن� ضمانات مع أي بموجب القانون الساري  فقط الحد المسم�ح به أو قابل�ة التس��ق أو المالءمة لغرض معني
وطة  ة ضمان قانون�ة م�� ن يوًما من االست لمدةف�� ة المحددة المطل��ة). ثالثني ،دون تحد�د ما سبق ذكرە خدام األول أو الف��

اء  CRYPTYK ف��ق فرد من ال يوجد أي ف بأن عمل�ة ��  خال�ة من األخطاء.  ستكون دون انقطاع أو  حدثست CTK�ع��
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 إلعفاء المحدود من المسؤول�ةا )12(

ي�قر  ي هذافإن  ،و�وافق ع� أنه إ� أق� حد �سمح به أي قانون معمول به المش��
إخالء المسؤول�ة المنصوص عليها �ن

ار أو إصابات مهما كان سبب ذلك أو يرتبط بـ (  CTK) استخدام أو عدم القدرة ع� استخدام iالقانون ينطبق ع� أي وكل أ�ن
كة ) ف��ق2أو ( ��CRYPTYK ،  ي أي سلطة  مهما كان نوعه تحت أي سبب أو عملوالمدي��ن والمستشار�ن

من أي ن�ع �ن
ي ذلك ،قضائ�ة

ي ذلك اإلهمال) ،إجراءات لخرق الضمان ،و�دون قيود  ،بما �ن
ر (بما �ن ف��ق من  احد وأن ال  ،خرق العقد أو ال�ن

CRYPTYK   ة أو عرض�ة أو خاصة أو استثنائ�ة أو تبع�ةس�كون ار غ�ي مبا�� ي األر�اح  ،مسؤوًال عن أي أ�ن
ي ذلك الخسائر �ن

بما �ن
اء بأي شكل من ا ،أو السلع أو الب�انات أو عدم القدرة ع�  ،ألشكال ينشأ عن استخدام أو عدم القدرة ع� االستخدام أو ال��

اء �� CTK،  ف�ما يتعلق بـ  المنفذ  الذ�ي عقد الأو تنشأ عن أي تفاعل معCTK ي ف كذلك تحد�دا �. المش�� ف��ق أنبع��
CRYPTYK  ًي ذلك عن سلو  ل�س مسؤوال

يك األطراف الثالثة، بما �ن اء واستخدام اآلخ��نCTK  مالتع مش�� ، وأن مخاطر ��
CTK  ،ن المعمول بها ي. إ� الحد المسم�ح بموجب القوانني لنتحت أي ظرف من الظروف و تقع بكاملها ع� عاتق المش��

اء بأ��� من امسؤوال عن أي  CRYPTYK�كون ف��ق  ي هقد دفعلمبلغ عمل�ة �� اء عمالت  المش�� كة ل�� . ال �سمحCTKلل��
ار. و�التا�ي  فإن بعض  ،بعض السلطات القضائ�ة باستثناء ضمانات معينة أو تحد�د أو استثناء المسؤول�ة عن بعض أنواع األ�ن

ي هذا القسم ورة أعالالقيود المذك
وط قد ال تنطبق ع� ُمنتج وە �ن ي هذە ال��

اء �ن ي هذە ،�شكل خاص . ال��
ء �ن ي

وط  ال �� ال��
من قبل حت�الاال ي مش�� أو إصابة مستثناة ناتجة عن أي شكل من أشكال الخداع الباطلة أو ع� الحقوق القانون�ة أليؤثر 
  CRYPTYKف��ق 

 اتفاق كامل )13(

اء و�يع  كة ف�ما يتعلق ��� ي وال�� ن المش�� وط الفهم ال�امل بني بالنسبة للحقائق المتعلقة بالبيع  . CTK عمالتتحدد هذە ال��
اء  ي ع� االعتماد فقط ع� ،وال�� وط تحكم بيع يوافق المش�� اء و�فهم أن ال�� ي تحد�د قرارات ال��

وط �ن وتحل CTK ال��
من  فرد  أو أفراد مرتبطون بأي Cryptyk ف��ق بواسطة أطراف ثالثة أو بواسطة CTK عملةمحل أي ب�انات عامة حول بيع 

ي والحا�ن وأثناء بيع  ، Cryptykف��ق 
ي الما�ن

 .  CTK عملة�ن

 قابل�ةال )14(

كة ع ي وال�� ي أو غ�ي قابل للتنف�ذ يوافق المش��
وط غ�ي قانوين فإن هذا ،كلً�ا أو جزئً�ا   ،� أنه إذا ثبت أن أي جزء من هذە ال��

ي حدود هذا التحد�د للعجز أو عدم إمكان� ،ف�ما يتعلق بهذە الوال�ة القضائ�ة ،الحكم
 إال �ن

ً
ة التنف�ذ دون التأث�ي لن �كون فعاال

وط أو إنفاذها بأي ط��قة أخرى أو  تها ع� صالحي ي تظل سار�ة  ،اختصاص ودون التأث�ي ع� األحكام المتبق�ة من ال�� والي�
 .  المفعول والتأث�ي

 عدم تنازل )15(

كة بممارسة وط أو عدم ق�ام ال�� ي ألي من أحكام هذە ال�� ام صارم من قبل المش�� ن ي طلب أو تنف�ذ أي ال��
كة �ن إن فشل ال��

ە ع� أنه تنا وط ال �جوز تفس�ي ي تأ��د أو اال  زلأي حق بموجب هذە ال��
كة �ن يعتماد ع� عن حق ال��

�ن هذا الحكم أو الحق
ء مماثلذلك أو أي  ي

ط  آخر.  �� كة عن أي �� ام  من هذەال �شكل التنازل ال��ــــح من قبل ال�� ن وط تنازًال عن أي ال�� ال��
ط وطباستثناء ما هو منصوص  . مستقب�ي لالمتثال لهذا ال�� ي هذە ال��

 وع� وجه التحد�د �ن
ً
ال تعت�� أي إقرارات ،عل�ه �احة

كة أو ت��حات أو موافقات أو تنازالت أو أعمال أخرى أو سهو من جانب ف��ق ��CRYPTYK  وط ول�س �تعد ًال ع� هذە ال��
 ملزم
�
ا.  ا

ً
 قانون

وطال )16(  تحديثات ع� ال��

كة بالحق ي تغي�ي  ،وفًقا لتقديرها الخاص ،تحتفظ ال��
ي أي وقت خالل عمل�ة �ن

وط �ن أو تعد�ل أو إضافة أو إزالة أجزاء من ال��
وط المعدلة ع� الموقع.  ات  البيع عن ط��ق ��� ال�� اء�أي مش�� س�عت�� أنه قبل هذە التغي�ي ال �جوز  . CTK عمالت ��

كة بعد البيع.  ي وال�� وط خالف ذلك إال بموافقة ��حة من كل من المش�� تعد�ل ال��
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 مع السلطات القانون�ةالتعاون  )17(

ط أن تكون مدعومة بال�امل  كة مع جميع استفسارات إنفاذ القانون أو أوامر االستدعاء أو الطلبات المقدمة ��� ستتعاون ال��
ي الوال�ات القضائ�ة ذات الصلة. 

 وموثقة بموجب القانون �ن

 تع��ضال )18(

ي ذلك اإلدارة والمجلس والمستثم��ن  Cryptykسوف تقوم بتع��ض ف��ق  ،إ� أق� حد �سمح به القانون المعمول به
(بما �ن

ي ذلك  من جميع المطالبات موحمايته موالمستشار�ن) والدفاع عنه
ار والخسائر والتكال�ف والنفقات (بما �ن واإلجراءات واأل�ن

) : ي تنشأ من أو تتعلق بما ��ي ائك أو استخدامك لـ 1المحامون) "الرسوم" الي� �� (CTK؛ )اماتك بموجب ) مسؤو 2 ن ل�اتك أو ال��
وط وط3( ؛هذە ال��  ) انتها�ك ألي حقوق ألي شخص أو ك�ان آخر. 4أو ( ؛) خرقك لهذە ال��

ي ممارسة الرقابة ال�املة ع� الدفاع
كة بالحق �ن ع� أي مطالبة خاضعة للتع��ض بموجب  ،ع� نفقتك الخاصة ،تحتفظ ال��

ي اتفاق�ة خط�ة بينك ول� ،. هذا التع��ض باإلضافة إ�18 رقم هذا البند 
س بد�ًال عن أي تع��ضات أخرى منصوص عليها �ن

كة.  ن ال��  و�ني

 األمان )19(

ن محفظة ال��ب أو الخز  ي  نةأنت مسؤول عن تنف�ذ إجراءات معقولة لتأمني
 CTKأو أي آل�ة تخ��ن أخرى �ستخدمها لتل��

كة و ا اة من ال�� ي ذلك أي مف ،تخ��نها لمش��
ور�ة للوص(مفاتيح) خاصة مطل�� تاحبما �ن ها من ب�انات االعتماد ال�ن ولة أو غ�ي

فقد تفقد الوصول  ،(المفاتيح) الخاصة بك أو ب�انات اعتماد الوصول األخرى تاحإذا فقدت المف . إ� آل�ة (آل�ات) التخ��ن هذە
كة غ�ي مسؤولة عن أي خسائر أو تكال�ف أو نفقات تتعلق ب الخاصة بك.  العمالتإ�   لوصول المفقودة. اعتماد ا ب�اناتال��

 لغةال )20(

 
�
�ة فقط من أي اتصاالت من ،حال�ا ن كة تعت�� اإلصدارات اإلنجل�ي ��Cryptyk   مؤسسة أوCryptyk  سود النسخة  . �ي الرسم�ة�

جمة.  ي ال��
ي حالة وجود اختالفات �ن

�ة �ن ن  اإلنجل�ي

 القانون الحا�م )21(

وط امات غ�ي  ،و�نود التحك�م الواردة فيها  ،تخضع ال�� ن التعاقد�ة الناشئة بأي شكل من األشكال عن أو ف�ما يتعلق وجميع االل��
وط  وتف� و��ي وفًقا للقانون الف�درا�ي األم���ي وقانون وال�ة ن�فادا.  ،بهذە ال��

 التحك�م )22(

وط ،أي نزاع أو اختالف ينشأ عن ي تنص عليها هذە ال�� وط أو العالقات القانون�ة الي� ي ذلك أي ،أو ف�ما يتعلق بهذە ال��
 بما �ن

اع") ن ا� يتم حله �ه�جب اإلشارة إل ،سؤال يتعلق بوجودها أو صالحيتها أو إنهائها ("ال�ن ي الوال�ات  وأخ�ي
عن ط��ق التحك�م �ن

ي هذا البند 
باستثناء أي تنازل عن أي حقوق كان لألطراف  ،المتحدة بموجب قانون وال�ة ن�فادا الذي سيتم إدراجه باإلشارة �ن

أي الحقوق محفوظة  ،االستئناف أو اللجوء إ� محكمة قضائ�ة أو أي سلطة قضائ�ة أخرىخالف ذلك بأي شكل من أشكال 
ي  ن ثالثة. �كون مقر التحك�م هو كارسون سيي� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. تكون لغة  ،ن�فادا  ،�احة. �كون عدد المحكمني

�ة.  �ي التحك�م  ن  اإلنجل�ي

وط أو يتعلق به كةلا �كون شخصً�ا لك ولإن أي نزاع ينشأ عن هذە ال��  و�تم حلها فقط من خالل التحك�م الفردي ولن يتم ��
ي �حاول ف�ه فرد لن �كون هناك تحك�م فصل أو أي ن�ع آخر من اإلجراءات التمث�ل�ة. د�مه كتحك�م درا�ي أو إجراء تق

طب��
اع كفصل أو أي ن�ع آخر من اإلجراءات ال �مك ،عالوة ع� ذلك حل نزاع كممثل لفرد آخر أو مجموعة من األفراد.  ن ن إحضار ال�ن

  أو ن�ابة عن أي فرد أو مجموعة أخرى من األفراد.  ،سواء داخل التحك�م أو خارجه ،التمث�ل�ة
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 م��د من المعلوماتال )23(

) FAQأو ز�ارة قسم األسئلة الشائعة ( info@cryptyk.com مراسلةير��  ،CTKعمالت  م��د من المعلومات حول البيعل
ي 
 www.cryptyk.io/faqالموقع ع�  �ن

اء  CTK عمالت ملحق: مخاطر ��

اء وامتالك واستخدام  فإنك تقر �احة وتتحمل المخاطر التال�ة:  ،CTK عمالت من خالل ��

ي  �سبب فقدان المفتاح (المفاتيح) الخاصة أو خطأ  CTKخطر فقدان الوصول إ�  )1(
ي �ن الحفظ أو خطأ المش��

ي �لزم وجود مفتاح خاص أو مجموعة م
ي محفظتك الرقم�ة أو خزنتك  ةالمخزن CTK عمالت ن المفاتيح الخاصة للتحكم �ن

�ن
ي  ةالمرتبط ةالمطل�� ةفإن فقدان المفتاح (المفاتيح) األساس� ،والتخلص منها. و�ناًء ع� ذلك بالمحفظة الرقم�ة أو الخزنة الي�

�حصل ع� حق الوصول إ� هذا المفتاح (المفاتيح)  فإن أي طرف ثالث ،عالوة ع� ذلك. CTKسيؤدي إ� فقدان  CTKتخزن 
ي  ،الخاصة ي ذلك من خالل الوصول إ� ب�انات اعتماد �سج�ل الدخول الخاصة بخدمة المحفظة المستضافة الي�

بما �ن
بك. قد تؤدي أ�ة أخطاء أو أعطال ناجمة عن المحفظة  ةالخاص CTK عمالت قد �كون قادرا� ع� إساءة استخدام ،�ستخدمها 

ي وتخ��ن  الرقم�ة
ي تختارها لتل�� ي  ،CTKأو الخزنة الي�

ي ذلك إخفاقك �ن
دام هذە المحفظة الرقم�ة أو استخ المحافظة ع�بما �ن

اء  بك. باإلضافة إ� ةالخاص CTK عمالت إ� فقدان ،نة �شكل صحيحأو الخز  ي اتباع اإلجراءات المحددة بدقة ل��
فشلك �ن

ي ال
ي ذلكبما  ، Ambisafeمحفظة و�ب باستخدام منتج عمالتوتل��

إذا قمت بتوف�ي عنوان خا�ئ  ،ع� سب�ل المثال ،�ن
ا غ�ي متوافق مع  ،اةالمتلق CTK عمالتلـ

ً
 الخاصة بك.  العمالتقد يؤدي إ� فقدان  ،ERC-20أو توفر عنوان

وتوكول  )2( �ومالمخاطر المرتبطة ب��  إيث�ي

�وم ع� بروتوكول انتعتمد CRYPTYK منصةو  CTKألن  �ومنه�ار أو تخ�ي عن بروتوكول أي عطل أو افإن  ،ERC-20 إيث�ي  إيث�ي
ي قد �كون له تأث�ي 

ي التشف�ي  ،عالوة ع� ذلك . CTKأو  منّصةالمادي ع�  تلقايئ
ي مثل تط��ر  ،فإن التقدم �ن أو التقدم التقين

ي ذلك  ،منّصةالو  CTK�مكن أن �شكل مخاطر ع�  ،اس�ب ال�م�ةالحو 
 ،للحصول ع� الخدمات CTK خدم�ة عمالتبما �ن

ي تدعم بروتوكول  آل�ة توافق اآلراء من خالل جعل �ومالي�  غ�ي فعالة.  إيث�ي

 خطر هجمات التعدين )3(

�ومالالمرك��ة األخرى القائمة ع�  مشفرةال العمالتكما هو الحال مع  وتوكوالت المماثلة إيث�ي عرضة لهجمات  CTKفإن  ،وال��
ن  ي س�اق التحقق من معامالت  المنقبني

�وم كتلسلسلة  ع�  CTK�ن ي ذلك ،إيث�ي
الهجمات  ،ع� سب�ل المثال ال الح�  ،بما �ن

. و  ،هجمات القوة التعدين�ة األغلب�ة ،المزدوجة ي
ي  ،CTKأي هجمات ناجحة تمثل خطًرا ع�  هجمات التعدين األناين

بما �ن
ئ  Cryptyk منّصةا خطر أن هناك أ�ض . CTKالتنف�ذ الدقيق و�سج�ل معامالت  ،ع� سب�ل المثال ال الح�  ،ذلك لن تكا�ن

ن   �شكل صحيح.  منّصةالبما ف�ه ال�فا�ة ل�ي تعمل  المنقبني

 خطر القرصنة ونقاط الضعف األمن�ة )4(

ي 
ي ذلك ،بعدة طرق CTKأو  منّصةالقد �حاول قراصنة أو مجموعات أو منظمات خبيثة أخرى التدخل �ن

ع� سب�ل  ،بما �ن
مج�ات ال ،المثال ال الح�   ،هجمات سيب�ل ،الهجمات المستندة إ� اإلجماع ،الخدمةحرمان  هجمات ،خبيثةهجمات ال��

امج مفتوحة المصدر ت منّصةالنظًرا ألن  ،عالوة ع� ذلك االحت�ا�ي والخداع .  د التص�ّ و  ي ،عتمد ع� ال��
هناك خطر يتمثل �ن

كة ب�دخال نقاط ضعف عن ق ي البن�ة األساس� قصد صد أو غ�ي ق�ام طرف ثالث أو أحد أعضاء ف��ق ال��
مما قد  ،منّصةلل ة�ن

ي ذلك فائدة  ،CTK اقتصاد عمالتو  CRYPTYK منّصةيؤثر سلًبا ع� 
 للحصول ع� الخدمات.  CTKبما �ن
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 CTKالمخاطر المرتبطة بأسواق  )5(

ي ألطراف ث CTK عمالتإذا تم �سه�ل التداول الثانوي لـ   ،الثةمن خالل التبادل التج��ي�
�
قد تكون هذە التبادالت جد�دة �سب�ا

اف تنظ��ي ضع�ف أو ال  بقدر ما ،عالوة ع� ذلك مما �جعلها أ��� عرضة لالحت�ال أو التالعب.  ،تخضع اصالً  وتخضع إل��
ي لـ  قد  ،)التقل�د�ةمثل العملة الرقم�ة أو العملة  ،(ع� سب�ل المثال CTKتقوم األطراف الثالثة بتحد�د ق�مة التبادل الخار��

 تكون هذە الق�مة متقلبة للغا�ة أو تتأثر �سيولة السوق. 

 اخطر الخسائر غ�ي المؤمن عليه )6(

ي بعض المؤسسات المال�ة األخرى
ن ع�  ،ع� عكس الحسابات الم�ف�ة أو الحسابات �ن إال إذا حصلت  CTKال يتم التأمني

ن خاص لتأمينها.  ي حالة فقدان ،و�التا�ي  ع� تأمني
ن خاص مرتبة من قبل  ،ةق�مة المنفع �ن ن عامة أو تأمني كة تأمني ال توجد ��

كة  توف�ي اللجوء إل�ك. تقوم ب ال��

 و�جراءات التنف�ذ واضحةالمخاطر المرتبطة باألنظمة غ�ي ال )7(

ي العد�د من الوال�ات القضائ�ة. من الصعب  السجلوتكنولوج�ا  CTKإن الوضع التنظ��ي لـ 
الموزع غ�ي واضح أو غ�ي مستقر �ن

ي ذلك  ،لتنبؤ بك�ف�ة أو ما إذا كانت الهيئات التنظ�م�ة قد تطبق اللوائح الحال�ة ف�ما يتعلق بهذە التكنولوج�ا وتطب�قاتها ا
بما �ن

�ع�ة أو الهيئات التنظ�م�ة قد تنفذ  CTK عملةو  CRYPTYK منّصة . ومن الصعب أ�ضا التنبؤ بك�ف�ة أو إذا كانت الهيئات الت��
ي القانون وا

ات �ن ي ذلك  ،ا وتطب�قاته الموزعالسجل  تكنولوج�ا لتنظ�م تؤثر ع�تغي�ي
. �مكن أن CTKو  CRYPTYK منّصةبما �ن

ي ذلك ،بطرق مختلفة CTKو  منّصةالتؤثر اإلجراءات التنظ�م�ة سلًبا ع� 
من خالل تحد�د أن  ،ألغراض التوضيح فقط ،بما �ن

اء  ي أ CTK عمالت بيع و�سل�م ،��
تطلب �سج�ل وتللرقابة  ةخاضع مال�ة أوراق تعت��  CTK عمالت و أن�شكل �شاًطا غ�ي قانوين

اء والبيع والتسل�مأو ترخ�ص تلك األوراق المال�ة أو بعض أو جميع األطراف المشار  ي ال��
كة وقف العمل�ات كة �ن . �جوز لل��

ي حالة اتخاذ إجراءات تنظ�م�ة
ي وال�ة قضائ�ة إقل�م�ة �ن

ي القانون أو اللوائح التنظ�م�ة ،�ن
ات �ن ي  ،أو تغي�ي

تجعل من غ�ي القانوين
ي هذە الوال�ة القضائ�ة

ور�ة للعمل  ،العمل �ن  للحصول ع� الموافقة (الموافقات) التنظ�م�ة ال�ن
�
أو غ�ي المرغوب فيها تجار�ا

ي قد تعمل  كة أ�ًضا عق��ات أو غرامات ف�ما يتعلق بالتطبيق التنظ��ي الحكو�ي والي� ي هذە الوال�ة القضائ�ة. قد تواجه ال��
�ن

كة. ع� ر بأداء ال��   إلحاق ال�ن

ائب )8(  المخاطر الناشئة عن ال�ن

ي ل  �ي� اء  غ�ي مؤكد.  CTKالتوص�ف ال�ن �ب�ة الخاصة بك ف�ما يتعلق ��� ي قد تؤدي ،CTK�جب عل�ك طلب المشورة ال�ن والي�
�ب�ة  ائب أر�اح رأس المال ومتطلبات إعداد ،ة عل�كتلقائ�إ� عواقب �ن ائب الدخل و�ن ائب و�ن ي ذلك حجب ال�ن

بما �ن
�ب�ة.   التقار�ر ال�ن

 ات المنافسةمنّص الخطر  )9(

وتوكول األسا�ي الذيممن الممكن إ�شاء منصات بد�لة �ستخدم نفس شفرة المصدر ال وتحاول  منّصةال ستند إل�ه� فت�ح وال��
ي �شبه مادً�ا   . CRYPTYK منّصة�سه�ل الخدمات الي�

 المخاطر الناشئة عن االفتقار إ� حقوق الحكم )10(

ن من أي ن�ع ف�ما يتعلق ب CTKنظًرا ألن  كة CRYPTYK منّصةال تمنح أي حقوق إدارة أو حقوق تص��ت للمساهمني  ،أو ال��
كة أو  كة وفًقا لتقديرها  منّصةالخدماتها داخل  فإن جميع القرارات المتعلقة بمنتجات ال�� كة نفسها ستقوم بها ال�� أو ال��

ي ذلك فائدتها للحصول  ،ا تمل�ه CTK عمالت أي ع� خدم�ةو  منّصةال�مكن أن تؤثر هذە القرارات سلًبا ع�  الخاص. 
بما �ن

 ع� الخدمات. 
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 مخاطر اال�داع التنظ��ي  )11(

كة لتقد�م طلب للحصول ع� حالة ي غضون SECاة من الهيئة األم��ك�ة لسوق األوراق المال�ة (معف مال�ة أوراق تخطط ال��
) �ن

ي  تعمال بيع اليوًما من  15
اير  8الذي يبدأ �ن ي كال�فورن�ا وني��ورك. 2018ف�� ي واليي�

. كما تخطط لتقد�م إشعار ب�عفاء اإل�داع �ن
كة أو عرض   الجهة التنظ�م�ةلم تقم حي� اآلن هيئة األوراق المال�ة والبورصات األم��ك�ة وال  (إذا لزم األمر).  للوال�ة بتقي�م ال��

كة.  مال�ة أوراقالخاص بها وهناك خطر من عدم منحها حالة  تعمال بيع ال  قد يؤدي ذلك إ� فرض غرامات معفاة لعروض ال��
كة.  كة قد تؤثر سلًبا ع� أداء ال��  ع� ال��

 غ�ي متوقعةالمخاطر ال )12(

ي هذا الملحق (أ) من هذە  تقن�ة جد�دة وغ�ي مج��ة.  �ي  CTKمثل  المشفرة العمالت
باإلضافة إ� المخاطر المدرجة �ن

وط اء و  ،ال�� ي ذلك المخاطر غ�ي المتوقعة. بم ،CTK التعم ح�ازة واستخدامهناك مخاطر أخرى مرتبطة ���
قد تتجسد  ا �ن

ات أو  هذە المخاطر �شكل ي تمت  مجموعاتتغ�ي ي هذا الملحق غ�ي متوقعة من المخاطر الي�
وط.  )أ(مناقشتها �ن  من هذە ال��

 م��د من المعلوماتال )13(

نت ع�  ،لم��د من المعلومات . www.cryptyk.io/faqير�� ز�ارة قسم األسئلة المتداولة ع�� اإلن��

 ب�انات إخالء المسؤول�ة 7.2

 ب�ان تطل�ي 

ي هذە الوث�قة ("ورقة العمل الب�ضاء
ي ذلك "المعلومات  ،") ع� "معلومات تطلع�ة"تحتوي بعض المعلومات الواردة �ن

بما �ن
ن األوراق المال�ة المعمول بها (�شار إليه ،المال�ة المستقبل�ة" و "النظرة المال�ة"  هنا بب�انات تطلع�ة)بموجب قوانني

ً
. ا مجتمعة

ي هذە الوث�قة ب�انات تطلع�ة وتت ،باستثناء الب�انات التار�خ�ة
 ،ع� سب�ل المثال ال الح�  ،ضمن�شكل المعلومات الواردة �ن

كة 1( كة")  Cryptyk) األداء الما�ي المتوقع ل�� واستخدام  ،ستكمال) اCTK )2 عملةوق�مة  Cryptykومؤسسة  ،("ال��
كة. 3( ؛المعروضة أدناە CTK عمالتعائدات بيع  وعاتها ومشار�عها المش�� كة ومنتجاتها وم�� ) التط��ر المتوقع ألعمال ال��

ات�ج�ة النمو 4( كة واس�� ي المستقبل والنمو العال�ي  ،) تنف�ذ رؤ�ة ال��
ي ذلك ف�ما يتعلق بنشاط االندماج واالستحواذ �ن

؛بما �ن
كة. (5(  أو ق�د التط��ر 6) مصادر وتوافر تم��ل طرف ثالث لمشار�ــــع ال��

�
كة الجاري تنف�ذها حال�ا وعات ال�� ) استكمال م��

�ك واالتفاقات الماد�ة األخرى) تجد�د ال7( ؛أو ق�د النظر  كة والمورد وال�� ) السيولة المستقبل�ة ورأس 8( ؛عم�ل الحا�ي لل��
ن بفرصة فهم معتقدات وآراء  المال العامل ومتطلبات رأس المال. يتم توف�ي ب�انات تطلع�ة للسماح للمستثم��ن المحتملني

 . CTK بعمالتتقي�م االستثمار لل واحد كعاممعتقدات واآلراء  اإلدارة ف�ما يتعلق بالمستقبل بح�ث �مكنهم استخدام هذە ال

ي االعتماد عليها �شكل ال 
ي هذە الورقة الب�ضاء لألعمال ل�ست ضمانات لألداء المستقب�ي وال ينب�ن

الب�انات التطلع�ة الواردة �ن
ورة ع� مخاطر وشكوك معروفة وغ�ي م ر له. هذە الت��حات المستقبل�ة تنطوي بال�ن ي قد تؤدي إ� نتائج  ،عروفةم�� والي�

ات المستقبل�ة تختلف جوه�ً�ا عن أي توقعات ألداء أو نت�جة مستقبل�ة ي الف��
بهذە ،��حة أو ضمن�ة ،فعل�ة ونتائج مال�ة �ن

 الب�انات التطلع�ة. 

ي ورقة العمل الب�ضاء �ستند إ� ما تعتقد إدارة ال�� 
اضاتع� الرغم من أن الب�انات التطلع�ة الواردة �ن كة ومديروها أنها اف��

ح�ث أن النتائج الفعل�ة واألحداث  ،فال �مكن أن �كون هناك ضمان بأن الب�انات التطلع�ة سوف تكون دق�قة ،معقولة
ي مثل هذە الب�انات. 

كة بتحد�ث الب�انات  المستقبل�ة �مكن أن تكون دق�قة. تختلف ماد�ا عن تلك المتوقعة �ن م ال�� ن ال تل��
ت الظروف أو تقديرات اإلدارة أو اآلراء باستثناء ما  التطلع�ة إذا  ن  تقتض�هتغ�ي ن �حذر المش�� ن  األوراق المال�ة المعمول بها. قوانني

ر له ع� الب�انات التطلع�ة. قراء و  ن�المستثم� و   هذە الورقة الب�ضاء لألعمال من عدم االعتماد �شكل ال م��
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 الب�ان التنظ��ي 

ي الوال�ات المتحدة بموجب القاعدة  اةمعف كأوراق مال�ة  SEC لهيئة األم��ك�ة لسوق األوراق المال�ةلكة ستقدم ال�� 
) c( 506�ن

ي غضون  ،Dمن الالئحة 
ي  SECإعفاء ن ملف كة أ�ضا تقد�م إخطارات م. �جوز لل�� البيع األو�ي جولة يوًما من بدء  15�ن

�ن
ال ُ�سمح  )1( ،بمتطلبات األمن األم��ك�ة المعفاة وال�ات كال�فورن�ا وني��ورك (إذا كان مطل��ا من قبل موقع المستثمر). للوفاء

ي من الوال�ات ا متحّقق منهمإال للمستثم��ن المعتمدين وال
) �جب ع� 2( ،التعمبيع اللمتحدة األم��ك�ة بالمشاركة �ن

�ن عدم بيع  ائها. ال ُ�سمح للمستثم��ن  CTK عمالتالمستثم��ن أو المش�� نالخاصة بهم لمدة سنة ع� األقل بعد �� األم��كيني
ي جولة البيع العامة. سيتم 

ن بالمشاركة �ن وط من خالل عمل�ات تحقق فرض هوال�نديني تحقق  / "اعرف عم�لك" ذە ال��
ي  ،االعتماد 

ة او  االنتقال الجغرا�ن ي جولة  واحدةسنة ستحقاق من ف��
ي الوال�ات المتحدة / كندا.  البيع األو�ي �ن

ن �ن الوصول  للمق�مني
 إ� جولة البيع العامة مح�ي 

�
از�ل. سيتم منع المستثم��ن لمنع ال جغراف�ا ن أو ال�� وصول من الوال�ات المتحدة أو كندا أو الصني

 مفصًال 
�
 تنظ�م�ا

�
كة تقي�ما از�ل من الوصول إ� جوالت البيع المسبق والبيع العام. أجرت ال�� ن وال�� لتنف�ذ بيع عمالتمن الصني

CTK  قي�م التنظ��ي ألداة الت - 3.7لمعظم الوال�ات القضائ�ة الدول�ة الرئ�س�ة (انظر القسمCTKفإن األنظمة  ،). ومع ذلك
ن الدول�ة المتعلقة بعمل�ات التشف�ي  ي العد�د من  ،تعمال بيع الوأحداث  ،والعروض األول�ة للعملة ،والقوانني

تتطور ��عة �ن
ي التقي�م التنظ��ي للتصن�ف ك ام بأنها تلي� ن كة بأي ال�� م ال�� ن ي مقابل  خدم�ة عملةالمناطق. ال تل��

ي كأوراق مال�ةالتصن�ف  (�ن
) �ن

. إذا حدثت تقي�مات تنظ�م�ة تعمل ع� حظر القانون من قبل المستثم��ن من منطقة معينة ن ستبذل  ،أي منطقة أو بلد معني
ن من ن أو المق�مني �ات من المواطنني داد المش�� �ات من تلك المنطقة. كما �جوز أ�ًضا اس�� كة جهوًدا معقولة لحظر المش�� ال��

ي أحداث  أي بلد �حظر 
 بيع العمالت. أو  البيع العامالمشاركة �ن
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