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المستند التقني
المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بمرور الوقت

https://www.bnbpay.io/

إخالء مسؤولية
ليست نصيحة استثمارية
ال تشكل المعلومات الواردة في هذا المستند نصيحة استثمارية أو مشورة مالية أو
نصيحة تجارية أو أي نوع آخر من النصائح  ،ويجب أال تتعامل مع أي من
محتويات موقع الويب على هذا النحو .قم بإجراء اإلحتياطات الواجبة الخاصة بك
واستشر مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية .
عدم االنتماء
ال تنتمي ) (BNBPayو  /أو

)(bnbpay.io
أو تصادق عليها أو ترعاها .ليس لدى ) (BNBPayو) (BPAY$أي

إلى أي شركة أخرى

ارتباط مع أي منتجات أو شركات أخرى بهذا االسم أو ما شابه ذلك .ال نعلن عن أي
انتماء أو رعاية أو شراكات مع أي عالمات تجارية مسجلة.
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 1.1من نحن وماعملنا ؟
نظرا ألن عالم العمالت الرقمية يتوسع وينمو بشكل كبي  ،يصبح الطلب عىل األداة المساعدة الستخدامها ر
ً
أكي
ر
ً
الت نقوم بها بالمعامالت والخدمات األخرى
وضوحا .بسبب الالمركزية  ،أحدثت العملة الرقمية ثورة يف الطريقة ي
المختلفة .ومع ذلك  ،بغض النظر عن مدى الالمركزية يف العمالت الرقمية  ،فإن إجراء المدفوعات عن طريقها
ً
ً
الت تعمل بها الخيارات المركزية.
سيستلزم دائما رسوما إضافية وخطوات إضافية بنفس الطريقة ي

لتغيي نهج
مع  ، BNBPayنحن مصممون عىل نحت مستقبل مدفوعات العملة الرقمية .نحن نسىع جاهدين
ر
الدفع الذي لم ينجح أي كيان آخر ف القيام به حت اآلن .مع رمز  ، BPAY $ستكون  BNBPayواحدة من ر
أكي
ي
التكنولوج الحديث.
المشاري ع الواعدة يف العرص
ي

يقف وراء ر
المتخصصي يف الدفع والرواد الذين لديهم عقود من الخية المشيكة
مشوع  BNBPayمجموعة من
ر
النهائ الذي تصوره  BNBPayهو نظام دفع بالعمالت
يف صناعات الدفع ونقاط البيع بالتجزئة والتجارة .المنتج
ي
والمستهلكي ر
والشكات.
الرقمية فائق الكفاءة للمستثمرين
ر

.
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 2.1ظهور سوق الدفع الرقمي
عىل الرغم من اآلثار المدمرة ل  Covid-19عىل ر
الفعليي
والمقاه وتجار التجزئة
الشكات التقليدية مثل المطاعم
ر
ي
ً
لمقدم
الت تعتمد عىل التفاعالت وجها لوجه  ،فقد أصبح الوباء نعمة مقنعة
ي
واألحداث والمؤتمرات الهامة ي
الخدمات الرقمية  .أشار مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية إىل أن حصة التجارة اإللكيونية يف تجارة التجزئة
حواىل  ٪17يف عام  .2020باإلضافة إىل ذلك  ،أظهرت بيانات من
العالمية ارتفعت من  ٪14يف عام  2019إىل
ي
تغيت .من السلع
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أن معامالت التجارة اإللكيونية يف العديد من البلدان قد ر
والخدمات الكمالية إىل الرصوريات اليومية.

المصدر :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ليس من المستغرب أن أدى ظهور الخدمات الرقمية إىل االعتماد الشي ع للدفع الرقم .مع انتقال ر
الشكات لتقديم خدمات عي
ي
الرقم لمعالجة مدفوعات
اإلنينت  ،لم يعد بإمكانها االعتماد بالكامل عىل المعامالت النقدية وقد أقامت البنية التحتية للدفع
ي
العمالء .يف الوقت نفسه  ،تبت المستهلكون بنشاط خدمات الدفع الرقمية  ،عىل الرغم من المخاوف األولية بشأن األمان
والخصوصية .ترى ر
غي التالمسية والقدرة عىل
الشكات والمستهلكون اآلن الفوائد الحيوية للمدفوعات الرقمية  ،مثل المعامالت ر
الدفع من أي مكان .إنها بمثابة طريقة مهمة لتقليل التفاعالت المادية عند نقطة البيع والتفاعل المادي مع األجهزة المشيكة.
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وه رشكة استشارية
واألهم من ذلك  ،أن هذا االتجاه ليس بدعة  ،خاصة بالنسبة للمعامالت ر
غي التالمسية .تعتقد  ، ABI Researchي
ً
.
الفعىل يف المستقبل وفقا لتقرير
الرقم
عالمية لسوق التكنولوجيا  ،أن تقنية الدفع بدون تالمس ستصبح يف نهاية المطاف نوع الدفع
ي
ي
الت تضمنت الدفع بدون تالمس عي البطاقة الفعلية
McKinseyلعام  2021عن سوق الدفع  ،ارتفع حجم المعامالت داخل المتجر ي
كبي منذ بداية  Covid-19وسيستمر يف النمو يف المستقبل.
ومحفظة الهاتف المحمول بشكل ر

 2.2إمكانيات محفظة الهاتف المحمول
غي
أدى التوافر الواسع لبطاقات االئتمان الالتالمسية إىل بدء الموجة األولية للدفع
الالتالمس .تستمر شعبية بطاقات االئتمان ر
ي
ً
التالمسية يف النمو يف البلدان ذات أنظمة الدفع الرقمية الناضجة  ،حيث يليم المستهلكون عادة بطرق الدفع المألوفة لديهم بسبب
المخاوف األمنية وسهولة االستخدام .ومع ذلك  ،فإن السيناريو مختلف ً
الرقم األقل
تماما يف األسواق النامية ذات البنية التحتية
للدفع ً ي
ً
ً
نضجا .نتيجة لذلك  ،تلعب األشكال البديلة للدفع الرقم ً
دورا ً
الصي مثاال بارزا  ،حيث
مهما  ،ال سيما محافظ الهاتف المحمول .تعد
ر
ي
عالميتي يف مجال تقنيات المحافظ المحمولة .يف األسواق المتقدمة  ،يلعب عمالقة
كتي
ر
أن  Alipayو  WeChat Payهما أكي رش ر
التكنولوجيا مثل  Appleو  Googleو  Samsungدور اللحاق بالركب بعد استشعار إمكانات السوق الهائلة لتقنيات محافظ الهاتف
الصينيي.
البائعي
المحمول .وهم يكتسبون بنشاط التجار ويوسعون قاعدة مستخدميهم للتنافس مع كبار
ر
ر
أساس  ،ثالثة اتجاهات رئيسية زادت من شعبية محافظ الهاتف المحمول:
بشكل
ي

االعتماد الشامل للهواتف الذكية عبر سكان العالم
ً
الذك تحرر األشخاص من
نظرا ألن األشخاص يتنقلون مع هواتفهم الذكية  ،فإن محافظ الهاتف المحمول الموجودة يف الهاتف ر ي
كبي من احتكاك الدفع .يف عام  ، 2021سيكون لدى أكي من  ٪80من سكان
تحمل الحاجة إىل محفظة مادية وتقلل بشكل ر
ً
ر
الذك
ذك واحد عىل األقل يف جيوب هم  ،وفقا لشكة  Deloitte.النسبة أعىل ر
بكثي يف البلدان النامية  ،حيث الهاتف ي
العالم هاتف ي
للكثيين.
هو الوسيلة األساسية للوصول إىل اإلنينت بالنسبة
ر

تكامل محكم مع مجموعة واسعة من الخدمات
بائىع التكنولوجيا الذين يشاركون يف اقتصاد النظام
الت تقدمها المؤسسات المالية  ،فإن ي
مقارنة ببطاقات الخصم واالئتمان ي
األساس يقدمون خدمات محفظة الهاتف المحمول .يقوم هؤالء البائعون  ،مثل  WeChatو  Alipayو  GrabPayو ، Line
ي
بتطوير تطبيقهم متعدد األغراض الذي يعمل كبوابة واحدة لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات االفياضية .أصبح تنوع
ً
ً
ر
المتخصصي اآلخرين
بائىع محافظ الهاتف المحمول
ر
الت تقدمها هذه الشكات معيارا صناعيا  ،مما أدى إىل قيام ي
الخدمات ي
ر
بتوسيع خدماتهم داخل التطبيق من خالل الشاكات والتعاون.

قاعدة مستخدمين شبابية
ً
ر
المستهلكي
منتش ربي
وفقا لتقرير  ، TechCrunchفإن استخدام المحفظة المحمولة يف الواليات المتحدة
ر
ً
ر
األكي أهمية يف
األصغر سنا  ،بما يف ذلك الجيل  Zوجيل األلفية .الجيل  Zوجيل األلفية هم الفئة الديموغرافية
ر
األكي ً
ذكاء من الناحية التقنية.
اإلنفاق والرغبة والقدرة مع كونهم
بسبب هذه العوامل  ،من المرجح أن تصبح تقنية المحفظة المتنقلة وسيلة الدفع المهيمنة يف عالم ما بعد
الجائحةً .
المستهلكي أصبحوا يتقنون التكنولوجيا بشكل ميايد مع إعطاء األولوية للنظافة الشخصية
نظرا ألن
ر
والراحة وتجربة المستخدم الشاملة  ،فقد تخلت العديد من الخدمات الرقمية عن طرق الدفع التقليدية واعتمدت
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ً
المدفوعات عي الهاتف المحمول .يف الوقت نفسه  ،استثمرت المؤسسات المرصفية التقليدية أيضا يف محافظ
لتحسي التجربة المرصفية.
وبالتاىل  ،سيقبل المزيد من التجار محافظ الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
ر
ي
ً
ويقومون ر
بنشها عىل المزيد من فئات األجهزة الشخصية بخالف الهواتف الذكية .نظرا الستمرار قبول محافظ
الهاتف المحمول عىل نطاق واسع  ،فمن المحتمل أن يتم قبول أشكال مختلفة من العمالت  ،بما يف ذلك العملة
الرقمية والعمالت الرقمية عىل نطاق واسع.

 2.3ظهور التمويل الالمركزي للسلسلة الذكية من (BSC DEFI( Binance
األخية .يف
تسببت  ، Binanceأكي بورصة عمالت رقمية يف العالم  ،يف زيادة أنشطة العملة الرقمية يف السنوات
ر
عام  ، 2020أطلقت  Binanceسلسلة  Binanceالذكية  (BSC). BSCعبارة عن شوكة صلبة ليوتوكول Go
) ،Ethereum (Gethوعىل هذا النحو  ،تشيك يف العديد من أوجه التشابه مع  Ethereum blockchain.ومع
كبية يف بعض المجاالت الرئيسية.
تغييات ر
ذلك  ،قام مطورو  BSCبإجراء ر
أحد المجاالت الرئيسية هو أن  BSCتستخدم آلية إجماع إلثبات الحصة ) (PoSAمماثلة إلثبات الحصة العادية
(PoS).ا لشبكة مؤمنة من العمالت المعدنية التي أقفلها المستثمرون في العقد .كلما زاد عدد العمالت التي
يحصل عليها المستثمر  ،زاد ربحه كمكافأة من شبكة  BSC.ليس فقط  PoSأكثر كفاءة من إثبات العمل
نظرا النخفاض تكاليف الطاقة .للمقارنة
) ،(PoWالذي تستخدمه  ، Bitcoinولكنه أيضًا أكثر صداقة للبيئة
ً
الفورية بين  Ethereumو  ، BSCكان متوسط الرسوم اليومية في  18أبريل  2021لـ Ethereum
 ،170 Gweiمقارنة بـ  7.33بواسطة. BSC

المصدرcopper.co :
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باستخدام ميزات مثل  Binance Bridgeو ) ، Ethereum Virtual Machine (EVMأصبحت
 BSCواحدة من أرخص شبكات العمالت الرقمية وأسرعها وأكثرها شموالً في عام  .2021بعد أقل من عام
واحد من إطالق شبكة  BSCالرئيسية  ،تم تأمين القيمة من مشاريع  DeFiعلى  BSCوصلت إلى  30مليار
دوالر أمريكي.

المصدرDEBANK :

 2.4نقاط ضعف السوق
مشاكل تتطلب الحلول
في خضم سوق ال ) (BSC DeFiالمزدهر وسوق الدفع عبر اإلنترنت  ،قمنا بوضع  BNBPayبشكل فريد
لحل المشكالت التي تواجهها مجموعات الجمهور األربعة المهمة لدينا:

مؤسسي العملة  /فريق التطوير
حاالت االستخدام المحدود للعمالت الرقمية

مشوع ً ،
سواء كانت"عملة ساخرة  " memeأو عملة ذات ر
مؤسس العملة أنفسهم مقيدين بحاالت
غالبا ما يجد
ي
المؤسسي الذين يرغبون يف تطوير الرموز الخاصة بهم إىل المستوى
ئيس عىل
ر
استخدام العملة  .يؤثر هذا القيد الر ي
ً
ً
ر
التسويق  ،غالبا ما يصادفون فكرة لجعل عمالتهم قابال
الذهت
التاىل .يف جلسات العصف
السء
ر
الكبي ي
ي
ي
ي
التاىل وإنشاء ي
للتداول يف التجارة اإللكيونية والمتاجر .ومع ذلك  ،مع نقص القدرة أو الخية يف التنفيذ  ،يتم إسقاط الفكرة بالتدري ج.
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مستثمري عمالت سلسلة BSC
حاالت االستخدام المحدود للعمالت الرقمية الساخرة

متداوىل العمالت الرقمية .بحيث تتداول
يف عالم العمالت الرقمية  ،ظهرت فئة جديدة ومتنامية من
ي
الت قد يبدو أنها تحتوي عىل القليل من القيمة األساسية أو حاالت االستخدام
العمالت الرقمية الشائعة ي
ً
مالك العمالت أنفسهم ،
ولكن مع إمكانية الحصول عىل عائد كب ري من االستثمار  (ROI).تماما مثل
ي
يأملون ً
غالبا يف أن تتمكن العمالت الخاصة بهم من فعل المزيد.
معارضة فكرة البيع من أجل الربح مع االعتقاد بأن العملة ستنمو

يجد المستثمرون أنفسهم ً
دائما يف موقف يعارضون فيه بيع عملة من أجل الرب ح عندما يعتقدون أن
ر ً .
العملة سيداد قيمتها أكي بدال من ذلك  ،يأملون يف حل يزيد العائد مع االحتفاظ بعمالتهم.
الشعور بخيبة االمل من إنفاق العمالت الرقمية المستثمرة

يجد غالبية المستثمرين أنه من المخيب المالهم البعيدة يف االستثمار رصف عمالتهم الرقمية لإلنفاق
التشفي داخل وخارج
غيها عندما يتعلق األمر بمنصة
ر
عىل النفقات اليومية .بعض البلدان أفضل من ر
غي صديقة
نطاق العملة الرقمية .يمكن ألولئك الذين يعيشون يف واليات قضائية تكون فيها الحكومة ر
كثي من األحيان أنه من المحبط رصف عمالتهم المشفرة .فلذا يبحثون
للعمالت الرقمية أن يجدون يف ر
ً
دائما عن حل يسمح لهم بدفع النفقات اليومية.

المستهلكون
الحاجة إلى طريقة منخفضة التكلفة وآمنة لتحويل األموال

ً
مكلفا وقد يستغرق ً
أياما حت يكتمل .الرسوم النموذجية المتكبدة
قد يكون تحويل األموال عي الحدود
ً
ه رسوم خدمة التحويل عي الحدود لمرة واحدة ورسوم المناولة ورسوم المرافق.
وبالتاىل  ،غالبا ما
ي
ي
مقدم الخدمات.
يتم استخدام سعر رصف رديء لفائدة
ي
ضحايا االحتيال على بطاقة االئتمان
الت وضعها جميع مزودي
االئتمان
بطاقات
حامىل
تحم
وعة
المدف
المبالغ
عىل الرغم من أن سياسة رد
ي
ي
ً ي ً
ً
ئيسيي  ،إال أنهم غالبا ما يفقدون وقتا ثمينا يف التعامل مع بطاقات االئتمان
بطاقات االئتمان الر
ر
المشوقة وإعداد التقارير عنها واستبدالها.
حماية الهوية

عندما يشارك المستهلكون يف خدمات تحويل األموال  ،ستيك معلومات هويتهم الكاملة يف أيدي
ست يف حماية بيانات العميل الخاصة به ،
مزودي الخدمة .إذا ارتكب مزود الخدمة خطأ أو قام بعمل ر
ينته بها األمر يف أيدي األشخاص ذوي النوايا السيئة.
فسيتم تشيب المعلومات الشخصية وقد
ي
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التجار  /الشركات
الشغف باالستفادة من عالم العمالت الرقمية المزدهرة

سواء كان التجار ر
غي متصل باإلنينت  ،فالجميع يبحثون بشغف
والشكات  ،أكان ذلك عي اإلنينت أم ر
الت تسمح لهم بالبدء يف قبول العمالت الرقمية.
عن التكنولوجيا أو األنظمة األساسية ي
حل تكاملي لطريقة الدفع لتخطيط موارد المؤسسات الحالي )(ERP

ال يقترص قبول الدفع بالعمالت الرقمية عىل تسهيالت الدفع .تبحث ر
الشكات القائمة عن نظام يمكن
ر
يت والمحاسبة.
دمجه بسهولة يف تخطيط موارد المؤسسات لشكتهم لتسهيل اإليداع الرص ي
الحماية من رد المبالغ المدفوعة من بطاقة االئتمان

لسوء الحظ  ،ال يتمتع التجار بحماية كافية عندما يتعلق األمر بمكافحة عمليات رد المبالغ المدفوعة.
حت إذا كان لدى التاجر سياسة "ال" السيداد األموال  ،فإن سياسة رد المبالغ المدفوعة عىل بطاقة
للمستهلكي بتقديم طلبات رد المبالغ المدفوعة .نتيجة لذلك  ،يكون التجار
االئتمان ستظل تسمح
ر
ً
ً
ر
كبي جدا
دائما يف الطرف الخاش عند حدوث االحتيال عىل بطاقات االئتمان .إذا كان لدى الشكة عدد ر
إجماىل معامالتها  ،فيمكن إغالق حسابها  ،أو قد
من عمليات رد المبالغ المدفوعة كنسبة مئوية من
ي
كبي.
ترتفع تكاليف كل معاملة بشكل ر
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ج / 3خططنا
السوق

 3 . 1الرؤى واألهداف
الت نجري بها الدفع بالعمالت الرقمية .يتم تحقيق ذلك من خالل جعل المدفوعات المركزية بالكامل
ر
ستغي  BNBPayالطريقة ي
ً
بتمكي
البيت الخاص بنا .فنحن نقوم
BNBPay
نظام
ف
مدمجة
ألنها
ا
نظر
BSC
عمالت
جميع
باستخدام
للتطوير
وقابلة
ر
ي
ي
ر
األكي قابلية للتوسع يف سوق العمالت الرقمية.
 BNBPayليكون معالج الدفع
للتغيي وفعال
غي قابل
ر
رقم ال مركزي يف قطاع الدفع هو أن يكون ر
مبادئنا األساسية لبناء إقتصاد ي
ممية ). (Blockchain
غي قابل
للتخمي) بسبب بناءه عىل سلسلة كتل ر
غي موثوق ( ر
وكذلك ر
ر
ه رسم معالم مستقبل الدفع بالعملة الرقمية.
مهمتنا ي

 3 . 2الحلول المقترحة
ً
والمستهلكي ر
والشكات  ،توصلنا إىل
لمؤسس العملة والمستثمرين يف عمالت سلسلة BSC
سواء
لمعالجة نقاط الضعف المواجهة
ر
ي
حل كامل بالخصائص التالية:
توفير خيارات بديلة لطرق الدفع التقليدية مثل  Visaو  MasterCardو  ، PayPalوالتي تتقاضى رسو ًما تصل إلى  ٪3.9لكل معاملة.
الدفع المركزيا ً بنسبة صفر ( )%0لفشل أي معاملة .
عمليات التحويل دوليا ومتجاوزا للحدود دون خوف من مراقبة أي طرف ثالث.
سريع  ،ورخيص  ،وموثوق  -تكلفة التحويل سنتات مهما كان المبلغ
جعل الدفع مجزي عن طريق خاصية التخزين في المحفظة الخاصة بالعملة.
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ج / 3خططنا
السوق
من خالل منصة : BNBPay

فوائد لمؤسسي العملة  /فريق التطوير
يمكن لمؤسسي العملة إضافة حالة استخدام جديدة إلى عملتهم وهو انه يمكن لحاملي العملة إنفاق العلمة على النفقات اليومية
يمكن لمؤسسي العملة الدخول في شراكة مع تاجر معين لتشغيل العروض الترويجية والحمالت  ،مثل الخصومات الحصرية للعناصر المدفوعة في عمالت
محددة.

مزايا مستثمري عمالت سلسلة BSC
يمكن للمستثمرين إنفاق عمالت سلسلة  BSCالمفضلة لديهم على النفقات اليومية على الفور دون الحاجة إلى المرور بعملية سحب طويلة ومملة
يصبح الدفع شبه فوري  ،حيث ال داعي لقضاء بعض الوقت في قوائم االنتظار في انتظار تأكيد الدفع
يمكن للمستثمرين تخزين عمالت  BPAYلكسب المزيد من المكافآت وقت إنفاقهم
يمكن للمستثمرين التمتع باالمتيازات الحصرية المخصصة للعمالت التي يمتلكونها.

فوائد للمستهلكين
يمكن للمستهلكين إجراء تحويالت األموال دوليا ً ومتجاوزين كل الحدود دون دفع رسوم تحويل ضخمة أو أسعار صرف لطرف ثالث  ،ويتم التحويل على
الفور
يمكن للعمالء اآلن التسوق عبر اإلنترنت بأمان دون الحاجة إلى القلق بشأن سرقة معلومات بطاقة االئتمان
إجراء الدفع والمشتريات مع الحماية من تتبع الطرف الثالث.

فوائد للتجار  /الشركات
القيام بالتوفيرعلى رسوم التجار في كل معاملة.
تركيز التجار على المبيعات دون الحاجة إلى القلق بشأن االحتيال على بطاقات االئتمان واسترداد المبالغ المدفوعة.
االستفادة من ازدهار سوق سلسلة  BSCوإضافة مصدر جديد للمبيعات لزيادة اإليرادات.
يمكن بسهولة دمج الدفع عن طريق العمالت الرقمية في مواقع الويب الحالية لتخطيط موارد المؤسسات أو التجارة اإللكترونية.
يقوم بإنشاء خيارات الختيار برنامج محاسبة إضافي سهل اإلدارة إلدارة تقارير المبيعات واإليداع الضريبي.
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ج / 3خططنا
السوق
 3 . 3بروتوكول  : EIP-1363رمز قابل للدفع ERC-1363

ال توجد طريقة لتنفيذ التعليمات اليمجية بعد نقل أو الموافقة عىل ( BEP-20أي إجراء دفعة)  ،لذلك التخاذ إجراء  ،يلزم إرسال
معاملة أخرى ودفع  GASمر رتي .تم اقياح وإنشاء بروتوكول  EIP-1363لمعالجة هذا القصور.
البيت لتسهيل المدفوعات الرمزية والعمل دون استخدام أي مستمع آخر .يسمح
لقد قمنا بدمج  EIP-1363يف نظام BNBPay
ي
بإنشاء رد اتصال بعد التحويل أو الموافقة يف معاملة واحدة.
يمكن أن تقبل العديد من االستخدامات المقيحة مدفوعات  BEP-20يمكن أن تكون األمثلة:
ماع رمزي قابل للدفع
إلنشاء بيع ج ي
الممي
بيع خدمات الرمز
ر
الفواتي
دفع
ر
جعل االشياكات
لهذه األسباب  ،تم تسميته "رمز قابل للدفع"

 3 . 4النظام البيئي BNBPay

الغرض والبروتوكول األساسي والعمالت الرقمية المشفرة

ً
خصيصا للمعامالت التجارية .يدمج
 BNBPayهو مستقبل الدفع بالعمالت المشفرة الالمركزية والقابلة للتطوير والمصممة
المستخدمي من دفع النفقات اليومية باستخدام عملة  $BPAYوعمالت  BSCاألخرى
لتمكي
 BNBPayبروتوكول ERC-1363
ر
ر
المستخدمي بعمالت  BPAYأثناء إنفاقهم لعمالت
المبنية عىل سلسلة  Binanceالذكية) . (BSCعالوة عىل ذلك  ،تتم مكافأة
ر
BSCالخاصة بهم.
ه  .$BPAYيمكن للمستثمرين رشاء هذه العملة
ستكون العملة األساسية المستخدمة لجميع المعامالت عىل منصة  ً BNBPayي
ر
المشفرة من خالل  . PancakeSwapيف المستقبل  ،سيتمكن المستثمرون أيضا من شاء  $BPAYيف بورصات العمالت الرقمية
وإجماىل المعروض منها محدود ( 10مليارات).
األخرى .عىل عكس العمالت المشفرة األخرى  ،ال يمكن تعدين ، $BPAY
ي
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C3/ Our Plans
نظرة عامة على المنصة

BPAY

التمويل الالمركزي لسلسة باينانس

Ledger DApp

تطبيق السجل /
الحافظة
(الالمركزي

BNBPay Wallet
المحفظة
 عميل مستقل للمستخدمين للتفاعل مع BPAYو DApps
 -محفظة متنقلة إليداع  /سحب BPAY

 رهان الرموز لكسب المكافآت قراءة وتسجيل المعامالت على سلسلةالكتل )(blockchain
 تطوير واجهات برمجة التطبيقات( )APIالعالمية لتسهيل إدخال التطبيقات
األخرى.

BNBPay Platform
المنصة
 منصة على اإلنترنت لجميع أصحابالمصلحة للتواصل والتفاعل.
 إنشاء التاجر وإدراج جميع التبادالت التجاريةاإللكترونية.
 إدراج المحالت والمواقع المقبولة منBNBPay
 -سوق عالمي للبضائع االفتراضية والمادية.

المنتجات  -تطبيقات  BNBPayالالمركزية ((DApps
•

-

تطبيق معالجة الدفع Payment processing DApp

يسمح هذا التطبيق بالدفع وتحويل األموال بشعة شبه فورية.
ً
الممية األخرى بناء عىل تفضيالت التاجر.
يقرر التطبيق عملة عائد التاجر ) (BPAY /BUSDأو الرموز
ر
نتوقع االستفادة بشكل أكي من التطبيق لدعم التحويالت اليومية والتحويالت عي الحدود وتحويالت الدفع.
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•

-

يتم استخدام التطبيق هذا لتخزين معلومات التاجر وحالته ورسوم التاجر إن وجدت.
ً
ويج أو المكافآت المستمرة مع أي رمز مشارك وسيحدد الخصم واالمتيازات.
سيخزن أيضا العرض الي ي

•

-

تطبيق التاجر Ledger DApp

سيتم استخدام هذا التطبيق لتخزين جميع معلومات الدفع.
سيقوم التطبيق بتخزين العنارص المشياة وتفاصيل العنرص والكمية والسعر والخصومات.
يمكن تصدير البيانات من خالل منصة . BNBPay Merchant

•

-

تطبيق التاجر Merchant DApp

تطبيق التخزين & المكافآت

يسمح التطبيق بتثبيت  BPAYللحصول عىل مكافآت.
ً
سوف يخزن التطبيق رموز  BPAYوفقا لفية القفل المطلوبة ويوزع المكافآت بشكل دوري.

المنتجات  -المواقع اإللكترونية :منصة BNBPay

•

-

تتيح بوابة التاجر هذه للتاجر التسجيل والبدء يف قبول العمالت الرقمية المشفرة يف التجارة اإللكيونية.
يمكن للتجار إدارة واجهات برمجة التطبيقات مع وحدة التكامل لدمج التقارير والتقارير المحاسبية يف نظام تخطيط موارد
الحاىل.
المؤسسات
ي
ً
ً
سيكون مكانا شامال إلدارة العروض والخصومات وطباعة التقارير.

•

-

بوابة التاجر Merchant Portal

محفظة ويب BNBPay

هذه نسخة مجردة من محفظة  BNBPayالكاملة يف متصفح الويب.
للمستخدمي إجراء المدفوعات بسهولة إىل أي موقع ويب للتجارة اإللكيونية ببضع نقرات.
يمكن
ر
المحفظة والرصيد مرتبطان بمحفظة  BNBPayالخاصة بهم.
للمستخدمي تخزين عمالت  BPAYوالحصول عىل مكافآت عند قيامهم بالدفع باستخدام .BNBPay
يمكن
ر
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المنتجات  -المواقع اإللكترونية :منصة BNBPay
محفظة )BNBPay (iOS + Android
 يتيح منتج  BNBPayالرئيسي هذا للمستخدمين إنشاء محافظ بسهولة والحصول على BPAYوإجراء المدفوعات باستخدام .BPAY
 يمكن للمستخدمين تخزين  BPAYلكسب الفائدة من خالل تطبيق المحفظة. يمكن للمستخدمين تتبع نفقات عملتهم المشفرة بسهولة ويمكنهم تصدير البيانات ألغراض اإليداع الضريبي.فورا في المقاهي والمطاعم والمحالت
 تتيح المحفظة للمستخدمين مسح  QRإلجراء الدفع ًالتجارية ومواقع التجارة اإللكترونية.

(محطة الدفع  /نقاط البيع) BNBPay POS Terminal
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•

محطة الدفع  /نقاط البيع هي محطة دفع مستقلة للمقاهي والمطاعم وتجار التجزئة والشركات أثناء التنقل.

•

ً
جهازا للتوصيل والتشغيل يدعم أي نظام  POSحديث.
ستكون محطة الدفع  /نقاط البيع

•

يمكن للتجار البدء في قبول الدفع بالعمالت الرقمية المشفرة عن طريق شراء محطة نقاط البيع المستقلة الخاص ب BNBPAY

/ Ourف3

هندسة نظام BNBPay

Plans

يعتمد جوهر  BNBPayبشكل كبير على تطوير النظام األساسي .تم تحديد أربعة اعتبارات
أساسية في اختيار األدوات واألنظمة األساسية الخاصة بنا .إنها األمان وقابلية التوسع والسهولة
والتوسعة ؛ تم دمجها في قيمنا األساسية:
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•

األمان  -الحماية من الهجمات اإللكترونية.

•

قابلية التوسع  -استيعاب حركة مرور المستخدمين العالية

•

القابلية للتوسعة  -السماح بإضافة وحدات في المستقبل

•

السهولة  -ضمان أقل جهود التطوير.

/ Ourف3

التحليل التنافسي :مقارنة الخصائص الجوهرية

Plans

تم تحديد خمس خصائص جوهرية للمقارنة على أساسهن بين نماذج اعمال بارزة في مجال الدفع الرقمي والتقليدي
BNBPay

الرسوم

,منخفضة وثابتة
)(US$0.05 -US$0.30
شبه فوري

سرعة المعالجة

األمان

PayPal

Banks

(بايبال)

البنوك

 % 3معدل خصم لكل معاملة
معتمدا على الحجم

 % 1.5معدل خصم لكل معاملة
معتمدا على الحجم

فوري

فوري

)متوسط بين  5-1ثانية(
Secured, immutable,
tamper-proof

PCI DSS Level 1

PCI DSS Level 1

مؤمن وغير قابل للتغيير
ومقاوم للعبث

حماية الهوية

كسب الفوائد

Pseudonyms, shield
identity and protect
personal privacy

Identity is linked,
identifiable, and
monitorable

Identity is linked,
identifiable, and
monitorable

األسماء المستعارة تحمي
الهوية وتحمي الخصوصية
الشخصية

الهوية مرتبطة وقابلة
للتحديد وقابلة للمراقبة

الهوية مرتبطة وقابلة
للتحديد وقابلة للمراقبة

No interest
ال فوائد

Less than 1%
أقل من ٪1

Yes, stake to earn high
interest
نعم  ،يتم التخزين لكسب فائدة
عالية
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Plans

خارطة الطريق

3.5

PR, Marketing and Branding

Coingecko & CoinMarketCap
Listing

BNBPay Ecommerce Release

LIVE

BNBPay Wallet Release

LIVE

BNBPay POS Terminal Release

Q3/21

Q4/21

LIVE

Q1/22
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3.6

الجوانب االقتصادية للرمز المميز ((Token

 3.6.1الرمز المميز لل $BAPY
إجمالي الكمية المعروضة هو  $BPAY 10،000،000،000والذي تم ترميزه بعنوان العقد الذكي على شبكة ()BEP-20

0xeBC76079Da0c245faE7225b58a57A54809b40618

Marketing
5%

& Team
Development
10%

Payment Rewards
10%

Launch Supply
60%

Marketing

Team & Development

Burned
15%

Payment Rewards

توزيع الرموز إلجمالي العرض على النحو التالي

•  ٪60بيع عام في 6،000،000،000 BPAY : PancakeSwap
•

 %15سيتم حرقها 1,500,000,000 BPAY :

•

 %10محفوظة لمكافآت الدفع 1,000,000,000 BPAY :

•

 %10الفريق & المطورين 1,000,000,000 BPAY :

•

 %5التسويق 500,000,000 BPAY :
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Burned

Launch Supply
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 3.6.2ضريبة التداول على )(Pancakeswap
الممية ل  BNBPayمع وضع المستثمرين األوائل يف االعتبار .سيتم فرض رصيبة
لقد قمنا بتصميم الرموز
ر
 ٪10عىل أي صفقة بيع ر
وشاء.
الحاليي وتحاول إثناء روبوتات  MEVعن
العامىل
حامىل
جميع
يبة
الرص
ستكاف
ر
ي
ي
شقة القيمة من مستثمري  BPAYبالدوالر األمريك .سيتم إلغاء رصيبة  ٪10عىل معامالت ر
الشاء بمجرد إطالق
ي
نظام الدفع الخاص ب BNBPay
االثر الرجعي للبيع

يتم فرض رسوم على الشراء أو البيع أو التحويل بنسبة  ٪5ويتم إعادة تخصيص الجزء
بأكمله لكل مالك ("العائد") .تعمل آلية تغيير العنوان األساسي تلقائيًا وبعد كل عملية تحويل  ،ستكون
هناك زيادة على رصيد كل حامل .مبلغ المكافأة مشروط بنسبة الحيازات إلى إجمالي العرض وحجم
الرمز الذي يتم تداوله .المكافأة على كل معاملة = . Ts / y * Ntt * ٪5
الت يتم نقلها :Ts ،
إجماىل
ي
( = yكمية  BPAYيف حساب الحامل لها  :Ntt ،عدد الرموز ي
الحاىل)
العرض
ي

إعادة الشراء
التلقائي ل
$BPAY
يتم استخدام  ٪2من رسوم المعامالت

إلعادة الشراء التلقائي$BPAY
لتقليل العرض وزيادة قيمة BPAY
بالدوالر األمريكي
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ضريبة التسويق
والتطوير
سيتم توزيع  %3من رسوم
المعامالت على محفظة
التطوير والتسويق لزيادة
تحسين منتجات

وتسريع BNBPAY
معدل تبني المنتجات

آلية الكسب التلقائي
 %5من رسوم المعامالت
توزع على
حاملين $BPAY
احصل على المكافأة فقط من

خالل االحتفاظ بعمالتك وعدم
البيع

للتواصل
إذا كانت لديك أي أسئلة  ،فيرجى التواصل معنا على

contact@bnbpay.io

.

