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 الخطة المالیة           7.3     

استراتیجیة الترویج

 العمل مع الصنادیق االستثماریة           

 اصدار توكن نیرونیكس

           

           

           

           

           

 بیع توكن ان ار اكس

توزیع توكن ان ار اكس

توزیع الصندوق

امتالك الرموز

قیمة المعاملة

 اقتصاد التوكن

           

           

           

استراتیجیة نمو التوكن

إعادة شراء التوكن

انكماش التوكن

إنصاف

خریطة الطریق

فریق المشروع  

شركاء  

ملحق    1  

 العوائق     



 تعتمد اإلدارة المقترحة على التحلیل .blockchain نحن أول مطور لمنھجیة عالمیة إلدارة عملیة االستثمار الموجھة نحو المخاطر في اقتصادیات
.اإلحصائي للجزء األكبر من البیانات وعوامل الخطر

) ISO31000: 2018 تستند منھجیة تقییم نیرونیكس على مبادئ معیار إدارة المخاطر الدولي Е) ، وتستخدم أسالیب تقییم المخاطر المماثلة لكل 
) ISO31000: 2018 من المستثمرین المحترفین واألموال المؤسسیة التي تنتمي إلى االقتصاد الكالسیكي. في الوقت الحالي ، تم تبني معیار Е) 
 في 88 دولة مع أعلى مستوى في الناتج المحلي اإلجمالي ، وھو دلیل إلدارة المخاطر التي تقترح ، من بین أمور أخرى ، تنویعات من معالجة

.https: // www .iso.org :المخاطر في مراحل مختلفة من التعرض للخطر
 وھي منظمة دولیة ، وھي شركة رائدة عالمیًا ، G31000 یضم فریق نیرونیكس للمشروع متخصصین رائدین في إدارة المخاطر المعتمدین لدى
 یعمل معھد تحلیل المخاطر االستراتیجي في صنع القرار كمستشار خارجي في ./http://g31000.org :في مجال إدارة المخاطر المؤسسیة

.المشروع
 في عام 2019 ، سوف نحصل على براءة اختراع دولیة لحقوق الطبع والنشر لمنھجنا إلدارة عملیة االستثمار الموجھة نحو المخاطر في اقتصادیات

.البلوكشین التي قمنا بتطویرھا. في وقت الحق ، سیتم إبالغ ھذه المنھجیة لمنظمات السوق واألطراف المھتمة

مقدمة

Introduction 04
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 نییرونیكس ھي أول وكالة تصنیف دولیة مستقلة لتقییم مخاطر االستثمار في اقتصادیات البلوكشین ، حیث یتم تعیین التقییمات للمشاریع تلقائیًا
 استناًدا إلى نتائج تسجیل النتائج ، شبكات العصبونات ، وتحلیل متعدد األبعاد للبیانات السائبة بالجملة. تم تصمیم النظام األساسي للتحلیل واإلدارة

الالحقة للمخاطر النموذجیة للمشاریع باالستثمارات في المشاریع ذات درجة عالیة من عدم الیقین

.
 إن مھمة نییرونكس ھي أن تصبح مزوًدا عالمیًا للمعلومات المالیة والتحلیلیة حول أسواق العمالت األجنبیة ، والمطلوبة التخاذ قرارات

.استثماریة مرجحة بعنایة وبناء سوق استراتیجي طویل األجل

Use this link to get familiar with Neironix rating methodology: https://neironix.io/ru



دینامیات عالیة من الزیادة في االستثمارات   3.1

 األصول الرقمیة لیست مجرد جزء من النظام المالي الحدیث ، ولكن أیضا مرحلة جدیدة من التنمیة االقتصادیة العالمیة. ال تقتصر الحدود الوطنیة
) التي حلت محل (طرح عملة أولیة  على االستثمارات في الشركات الناشئة التكنولوجیة ، لذا فقد حان عھد جدید من االستثمارات البدیلة. االیكو 

) ھو موقع االستثمار الرئیسي لالقتصاد الرقمي (االكتتاب العام األولي .الطرح العام األولي 
 جمعت جمیع االیكو التي عقدت في عام 2016 مجتمعة 96 ملیون دوالر. في عام 2017 ، ارتفع ھذا الرقم إلى 3.7 ملیار دوالر ، في حین بلغت
 رسملة سوق العمالت األجنبیة 372 ملیار دوالر. األسباب الكامنة وراء ھذه الدینامیكیة العالیة لزیادة االستثمارات تكمن في العدد المتزاید بشكل

. كبیر من الشركات الناشئة الجدیدة البلوكشین وزیادة االھتمام في االستثمارات في صناعة البلوكشین

Figure 1. Amount of investments in the ICO market in 2016-2018, thousand USD

انخفاض حصة المشاریع الناجحة   3.2

 بالتزامن مع الزیادة في عدد الشركات الناشئة على البلوكشین جذابة لالستثمارات ، ظھرت بیانات إحصائیة جدیدة. وأظھرت االنخفاض العالمي
 في عدد االیكو الناجح مقابل العدد اإلجمالي للشركات الناشئة. على سبیل المثال ، بلغت نسبة نجاح االیكو 50 ٪ في األشھر األربعة األولى من عام
 2017 ، وانخفضت إلى 30 ٪ خالل الفترة ما بین مایو ویونیو. بحلول أواخر عام 2017 ، كان 20٪ فقط من الشركات الناشئة في مشروع االیكو
 تحقق توقعات المستثمرین. بعد نتائج 2017 في المتوسط   ، كان ھناك حوالي 33 ٪ من ھذه المشاریع. في عام 2018 ، من المتوقع أن تبلغ حصة

.٪المشاریع الناجحة حوالي 10
 في الممارسة العملیة ، فإن غالبیة الشركات الناشئة على البلوكشین ال تملك أدوات فعالة لتنفیذ أفكارھم ، والقدرة التقنیة لتطویر المنتج / الخدمة

والوقت لخلق مفھوم تطویرھا

.
 العدید من المستثمرین ، الذین ینجحون في األجواء المشتركة من اإلثارة التي لوحظت في سوق البلوكشین ، یتجاھلون بعناد الحاجة إلى تقییم

.دقیق لكل شركة ناشئة من وجھة نظر المخاطر المحتملة

تحلیل السوق
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 النھج المتحیز ، والموقف المتحامل والمصلحة الشخصیة ھي المكونات الرئیسیة للتصنیفات التي تم وضعھا على أساس آراء الخبراء
.الشخصیة

 االتجاه الواسع االنتشار لمنظمي االیكو الواعد لألرباح الفائقة یشكل تھدیًدا محتمالً للمستثمرین. السبب وراء البدایة الواضحة لمثل ھذه المشاریع
.یكمن في حقیقة أن المنظمین یشتركون مع المشاھیر وخبراء سوق العمالت الرقمیة ومتداولى األسھم المؤثرین في حملتھم التسویقیة

 في سیاق الوضع الحالي ، فإن تأثیر وكاالت التصنیف الموجودة في السوق یرتفع بشكل كبیر. من خالل تشكیل رأي شخصي ، قد تخلق ھذه
 الوكاالت جاذبیة استثماریة اصطناعیة لمثل ھذه المشاریع ، والتي تعتمد في الواقع على التالعبات واآلراء المشتركة بین المتخصصین األفراد في

 سوق العمالت الرقمیة

عدم كفایة تنظیم السوق   3.3
 یكمن عیب سوق االستثمار في تجارة العمالت األجنبیة في عدم وجود قواعد وآلیات قانونیة لجذب الموارد المالیة المقومة بالعملة المعدلة للتشریعات

 الساریة في بلدان اإلصدار. حجم ھذه الموارد یتجاوز إلى حد كبیر قدرة السوق البلوكشین . وتجري تدفقات العملة الورقیة تحت إدارة الصنادیق
 االستثماریة وصنادیق التحوط ، التي تمتنع عن االستثمار في مشاریع العملة التقلیدیة بسبب عدم وجود أسالیب موثقة وشفافة لتقییم المخاطر وإدارتھا

.لالستثمارات في ھذا المجال

توقعات تنمیة السوق   3.4
 تحلیل البیانات اإلحصائیة على أساس عدد كبیر من المشاریع والشركات الناشئة ، فضال عن النمو المتسارع للسوق االستثمار فى تقنیة البلوكشین ،

.وتجعل من الممكن التنبؤ بثقة القیمة السوقیة وھذا قد وصل إلیھ 1000000000000 $ في أواخر عام 2018

 تتمیز العمالت الرقمیة بدرجة عالیة من التعدیل إلى المناظر الطبیعیة الرقمیة الجدیدة. یتم اعتماد العمالت الرقمیة كأداة الدفع أكثر وأكثر في كثیر من
 األحیان ، مما یوسع مجال التأثیر التي یمكن أن تتباھى المشھد من . على مدى العامین المقبلین ، سیتم حل العدید من مشاكل سوق العمالت األجنبیة ،

 بما في ذلك المشاكل التي تعالج غیاب الشفافیة وغیاب اآللیات التنظیمیة الحكومیة. كانت الیابان أول من اعترف بأسواق العمالت الرقمیة. بعض
 دول االتحاد األوروبي إدخال الضرائب على العملیات الخاصة بالعمالت الرقمیة. یتم تقدیم الدعم الجاد إلى سوق العمالت الرقمیة في كوریا الجنوبیة

.وسنغافورة

  ،ووفقا لنتائج االستطالع الذي أجرتھ جامعة كامبردج، وعدد من المستخدمین قد وصل إلیھ محفظة عملة رقمیة 5-12٬000٬000 شخص

 في عام 2018 ، أجرى بنك اى ان جى مسًحا بین عمالء البنك وصل إلى أكثر من 15000 شخص من 13 دولة أوروبیة والوالیات المتحدة
."األمریكیة وأسترالیا. أظھرت نتائج ھذا االستطالع أنھ من المتوقع أن یزداد االھتمام بالعمالت الرقمیة "بأكثر من شقین

Market Analysis 06



 وبالتالي ، ھناك أسباب جادة للتنبؤ بالنمو المتعجرف لسوق العملة المبتذلة بسبب وجود كمیة ھائلة من الموارد المجانیة المتاحة. على سبیل المثال ،
.یقدر الخبراء حجم سوق تداول العمالت األجنبیة بـ 5 تریلیون دوالر ، في حین یقدر حجم سوق العمالت األجنبیة بمبلغ 300 ملیار دوالر فقط

على مدى السنوات الخمس المقبلة ، سیُظھر السوق معدل نمو قوي مع نمو ھائل في العام المقبل

تحلیل المشھد التنافسي للمشروع  3.5
 من أجل اتخاذ قرار مرجح بعنایة في عالم االستثمارات فیات فیما یتعلق بكل مشروع إصدار ، یتم تشكیل الحكم المھني. في الواقع ، ھو تقییم جمیع
 العوامل الموضوعیة القادرة على التأثیر على عائد االستثمار أو خسارة األموال المستثمرة. ال یتمیز سوق البلوكشین حالیًا بالخدمات التي توفر

.المعلومات والتي یمكن استخدامھا إلجراء تقییم مھني للمشاریع

 في الوقت نفسھ ، ھناك الكثیر من وكاالت التصنیف تعمل حالیًا في سوق البلوكشین واقتصادیات التشفیر. فھم ال یستخدمون سوى آراء الخبراء
.الشخصیة ، التي یتم دفعھا في كثیر من األحیان وبالتالي تشویھھا. في الواقع ، ال یمكن تضمین ھذه التقییمات في فئة األحكام المھنیة

 الثقة في مثل ھذه الوكاالت تنخفض حتًما ، لذا من المرجح أن تتوقف عن الوجود خالل العامین المقبلین. تستند فقط تقییمات االیكو القائمة على رأي
.خاص ال قیمة لھ على اإلطالق

طلب السوق لمشروع نیرونیكس   3.6
 المعلومات ھي الحافة التنافسیة الرئیسیة في سوق العمالت الرقمیة. في الوقت الحاضر ، فإن العدید من المستشارین ، وبرامج البرق ، والدردشات
). أنھا توفر معلومات احتیاطیة للمستخدمین على (الذي ال یتحملھ أحد  المغلقة ، ونوادي المستثمرین ھي مصادر المعلومات ورأي الخبیر الشخصي 
 رسم على أساس المجاالت المحتملة لالستثمارات دون الكشف عن أي مخاطر محتملة. قد ینتج عن استخدام بیانات غیر جدیرة بالثقة فقدان موارد

.االستثمار

 إن سوق الكمبیوتري قصیر بشكل مخیف لمنتج جدید تماًما من شأنھ توفیر منصة معلوماتیة وتحلیلیة شاملة تسمح ألحًدا بتقییم مشاریع االیكو و
.البلوكشین استناًدا إلى معلومات غیر منحازة حول عوامل الخطر المحتملة ، واضحة للمستثمر الكالسیكي من عالم فیات االقتصاد

 یسر فریق مشروع نیرونیكس تقدیم منتجھ النھائي - وھو عبارة عن منصة للتقییم متعدد األبعاد لمشاریع االیكو التي تقوم بتحلیل متعدد األبعاد للكمیة
.الكبیرة من البیانات وتفسره إلى مؤشرات تصنیف واضحة وغیر متحیزة. یمكن استخدامھا إلعداد األحكام المھنیة

 ھذا المنتج عبارة عن مجموعة من األدوات متعددة الوظائف في شكل بیانات تحلیلیة شفافة ومھیكلة ، والتي یمكن استخدامھا لتداول السوق ، وتطویر
.استراتیجیة استثمار طویلة األجل ، أو اتخاذ قرارات إداریة بشأن راحة التعاون مع أي مشروع ایكو فردي

 /https://neironix.io :منتجنا متاح بالفعل على
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.للراحة ، یتم عرض نتائج التسجیل في شكل مقیاس تصنیف انسیابي

وصف نیرونیكس

Description of Neironix 08

04

ماھو نیرونیكس؟   4.1

 حمایة نیرونیكس، كمجمع عالمي للتحلیالت المالیة ألسواق االعمالت الرقمیة ، یسمح تراكم وتصنیف المعلومات اإلجمالیة في عوامل الخطر ،
.والتي یتم تفسیرھا الستخدام الحقة لتسجیل االیكو ومشاریع البلوكشین

Проектный риск

Отображение рейтинговой шкалы

Общий риск
инвестирования

в ICO

66%
0

0 100 0 100

1005025 75

Командный риск

ما ھو تصنیف نیرونیكس؟   4.2
 یمارس نیرونیكس منھًجا شامًال لتصنیف التقییم باستخدام ما ال یقل عن 75 عامل خطر دینامیكي رئیسي. یتیح ھذا النھج للواحد رسم صورة
 موضوعیة كجاذبیة االستثمار لمشروع االیكو أو مشروع البلوكشین، وتزوید المستثمرین المحتملین بمعلومات غیر متحیزة حول المؤشرات

.االستراتیجیة الرئیسیة والمخاطر المحتملة
.یعتمد التقییم على تقییم إجمالي المعلمات األساسیة النمطیة لموضوعات رسم التصنیف أو مجموعاتھم

LISTING ICO
& BLOCKCAHIN PROJECTS

MARKET DATA
& CRYPTOCURENCY

NEWS
& COMMENTARY

LEGAL
REFERENCE DATA

ICO SCORING
& RISK MANAGEMENT

MARKET MULTIPLE
& INDEX

MEDIA ANALYTICS

REVIEWS

90% 27%

Финансовый риск

0 100 0 100

Скам

80% 37%

58%



.المبدأ الرئیسي لبناء تصنیفات نیرونیكس ھو انخفاض في حصة األحكام الخبراء وزیادة دور األجزاء المكونة الخوارزمیة والمنھجیة

 تتیح أسالیب رسم التقییم بواسطة نیرونیكس تحدید مجموعة من العوامل التي تؤثر على موثوقیة واستقرار االستثمار في مشروع ایكو . تتضمن
.أھداف التقییم أیًضا تحدید استقرار ھذه الشروط وتقییم ارتباطھا مع العوامل األخرى المعنیة

 لعرض النتائج الفعلیة لعملیة رسم التصنیف ، یستخدم مشروع نیرونیكس مقاییس انسیابیة. یكمن الھدف الرئیسي من ھذه المقاییس في تحویل
 صفائف البیانات المجمعة إلى نظام مفرد وصغیر من درجات التقییم التي یمكن أن تستخدم كدلیل للمستثمرین المحتملین في تطویر استراتیجیة

 استثمار طویلة األجل واتخاذ قرار بشأن التعاون المحتمل مع البلوكشین مشروع یجري المناسبة أم ال. ھذا النظام ھو أیًضا نموذج لعرض الحالة
(الفقد الكلي أو الجزئي لموارد  الحالیة لـ االیكو. یستخدم مشروع نیرونیكس مقیاس تصنیف موحد واحًدا یُظھر المؤشر الكمي لمستوى المخاطر 
) من 0 إلى 100 ، حیث یشیر 0 إلى أعلى مستوى من المخاطر ، في حین أن 100 لتقف على أعلى (درجات ) عن طریق تعیین نقاط   االستثمار

.موثوقیة االستثمار للمشروع. یتم عرض المؤشر الذي تم الحصول علیھ في شكل تصنیف منصة نیرونیكس
 .https://neironix.io :حالیًا ، یتوفر اإلصدار التجریبي من نظام نیرونیكس على

 ویعرض القائمة العالمیة لمشاریع االیكو ، والبیانات التحلیلیة الموسعة لتبادل العمالت الرقمیة، والوضع الحالي لألسواق الخاصة بالعمالت الرقمیة .
مشروع نیرونیكس متاح بالفعل في شكل إصدارات تطبیقات الجوال لنظامي التشغیل اى او اس و اندروید، باإلضافة إلى ملحق لمتصفح كروم

Description of Neironix 09

App Store
Free download

Google Store
Free download

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neironix

https://itunes.apple.com/ru/app/neironix/id1411366124?mt=8
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https://neironix.io/ru :استخدم ھذا الرابط للتعرف على منھجیة تقییم نیرونیكس

.مشروع نیرونیكس فرید من نوعھ من حیث الفوائد والفرص اإلجمالیة لالعبین في سوق العمالت الرقمیة ولیس لھ مثیل في سوق البلوكشین

سجل تاریخي   5.1

 في لحظة إطالقھ ، یحتوي نیرونیكس على قاعدة بیانات تحلیلیة متراكمة مبنیة على أساس األحداث في سوق البلوكشین. تم تسجیل البیانات حول
 4138 مشروع ایكو المنفذة في سوق البلوكشین على مدى السنوات القلیلة الماضیة من قبل المبادرین في المشروع والتي تم جمعھا من قبل النظام

. بشكل مستقل. قامت نییرونكس ببناء قاعدة البیانات األكثر عمقا التي تتعامل مع مشاریع العمالت الرقمیة والمعلومات المالیة حول سوق البلوكشین

 فیما یتعلق بموارد واجھة برمجة التطبیقات  ، یتم دمجنا مع 90 تبادًال لتبادل البیانات المشفرة. حالیا ، نحن نقوم بتحلیل وتراكم البیانات اإلحصائیة
المتعلقة بـ 5270 عملة مشفرة وتنفیذ مشاریع االیكو

شفافیة المعلومات   5.2

 منھجیة نیرونیكس مفتوحة وشفافة وتوفر الوصول للمستخدم إلى قاعدة البیانات األساسیة. إنھ یسمح للمرء بأن یكون واثقاً من جودة تقییم ومصداقیة
.جمیع معاییر المشروع ، والتي تمكن المستثمرین من اتخاذ قرارات ثابتة

نیرونیكس كمنتج نھائي   5.3

 تدخل نیرونیكس سوق العمالت الرقمیة بمنتج جاھز. یمكن أن یتباھى منتجنا بقدراتھ الوظیفیة المتقدمة وھو األكثر تقدمیة في فئتھ في السوق
 العالمیة. اعتبارا من الیوم ، تجاوز حجم استثماراتنا في المشروع مبلغ 1،400،000 دوالر ، بما في ذلك 1،300،000 دوالر و 100،000

.دوالر أمریكي تم إنفاقھا لتطویر النظام والترقیة األولیة على التوالي

تفرد الفریق   5.4

 یمكن لشركة نیرونیكس أن تتباھى بوجود فریق فرید من نوعھ من حیث المھارات المھنیة التي تراكمت لدیھا خبرة واسعة في تنفیذ المشاریع الناجحة
.عبر اإلنترنت وتشغیل نماذج األعمال
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نیرونیكس یطور معاییر سوق العمالت الرقمیة  5.5

 نیرونیكس یأخذ دورا نشطا في تطویر معاییر السوق العمالت الرقمیة. تضمن الشركة ریادتھا في قطاعھا في السوق وإشراك المستخدمین في
.المشروع. تمثل منھجیة التقییم وإدارة المخاطر معیاًرا جدیًدا وفریًدا في سوق اقتصاد البلوكشین

تقدم الوقت   5.6

 ھناك میزة كبیرة من نیرونیكس تكمن في منھجیة التسجیل الفریدة التي یعتمد علیھا النظام. إن مجموع تطوراتنا البحثیة باستخدام الشبكات العصبیة
.الذاتیة التعلم والتراكم المستمر لقواعد البیانات یتیح لنا التفوق على المنافسین دائًما عدة خطوات متقدمة على أنظمتھم وتقییماتھم

تحلیل البیانات عبر اإلنترنت   5.7

 یقوم نظام نیرونیكس بإجراء تحلیل مستمر للبیانات وإعادة توجیھ البیانات إلى أصحاب المصلحة في المشروع ، مما یسمح لألخیر باتخاذ قرارات
.مرجحة حذرة

تتبع على االنترنت   5.8

 یقوم نظام نیرونیكس بإعالم المستخدمین عن حالة مؤشر بدء التشغیل في مراحل مختلفة من دورة حیاتھ. بعبارة أخرى ، یقوم نظام نیرونیكس بإدارة
.المخاطر المستمرة ومراقبة مشاریع البلوكشین لصالح المستخدمین



نتائج التقییم النھائي ، التقییم المتعدد األبعاد لمشروعات االیكو؛

الرصد واإلخطارات حول التغییرات في تصنیف معین لمشروع االیكو؛

 مراقبة تنفیذ التزامات خریطة الطریق الرئیسیة لكل مشروع من مشروعات االیكو المنفذة ؛ التحلیل المعرفي للتقاریر في وسائل

.اإلعالم التقلیدیة واالجتماعیة لكل مشروعات االیكو المنفذة ؛ مؤشر الشعبیة ل العمالت الرقمیة والرموز

.التحلیالت لألسواق المالیة

.الوصول إلى نظام اإلشعارات المعدلة التي تتناول مراقبة التحلیالت المالیة

نظام نیرونیكس
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 یعتمد نظام نیرونیكس على مجموعة من األدوات - تدفقات المحتوى والمعلومات المخصصة لالستخدام في العملیات باستخدام التشفیر ، واختیار
.مشروعات االیكو لالستثمارات

 الجمھور المستھدف الرئیسي من نیرونیكس یشمل المستثمرین الخاصین والمھنیین ، فضال عن معاھد العمالت الرقمیة ومشاریع االیكو
 یتم تحدید كمیة وكمیة المعلومات ، باإلضافة إلى مجموعة الخیارات المطلوبة ، بواسطة كل نظام مستخدم فردي ویتم اختیارھا على أساس خبرتھم

.الخاصة ، ودرجة تحمل المخاطر ، والقدرة المالیة ، وعبء العمل ، والنفعیة ، والفائدة المحتملة
.یتم تنفیذ توزیع البیانات المعلوماتیة والتحلیلیة وفقا لتعرفة رسوم االشتراك المختارة

نیرونیكس للمستثمرین من القطاع الخاص 6.1
 بالنسبة للمستثمرین من القطاع الخاص ، والمبتدئین ، والالعبین اآلخرین في سوق استثمارات العمالت الرقمیة، یوفر نیرونیكس األنواع التالیة

:من البیانات التحلیلیة

نتائج التقییم النھائي ، التقییم المتعدد األبعاد لمشروعات االیكو؛

التتبع الدینامیكي لعوامل الخطر ودرجة تأثیرھا على التصنیف الناتج ؛

نظام مرن للرصد واإلخطارات عن االنحرافات عن المستویات المقبولة للمخاطر فیما یتعلق بمشروع محدد للمكاتب القطریة ؛

 مراقبة تنفیذ التزامات خریطة الطریق الرئیسیة لكل مشروع من مشروعات االیكو المنفذة ؛ التحلیل الھیكلي لرأس المال لكل مشروع االیكو

.في مراحل البیع

تحلیل منظم للحائزین الممیزین لكل مشروع منجزات االیكو المنفذة ؛

نیرونیكس للمستثمرین المحترفین   6.2

 بالنسبة للمستثمرین المعتمدین من العمالت األجنبیة ، خبراء سوق العمالت الرقمیة ومحللي البلوكشین ، یوفر نیرونیكس األنواع التالیة من البیانات
:التحلیلیة



 التحلیل المعرفي للتقاریر في وسائل اإلعالم التقلیدیة واالجتماعیة لكل مشروع االیكو المنفذة ؛ مراقبة المضخة المحتملة والتفریغ

لكل مشروع االیكو المنفذة ؛

مراقبة التقویمات الخاصة بقائمة الرمز الممیز المخطط لھا والحالیة ؛

.مؤشر الشعبیة ل العمالت الرقمیة والتوكن

مؤشرات ومضاعفات

بیانات تاریخیة وتحلیالت لألسواق المالیة ؛

.استعراض السوق والتحلیالت

.تحلیالت للوسائط التقلیدیة واالجتماعیة

.البیانات المنظمة إلعداد األحكام المھنیة

Neironix Ecosystem 13

إدارة المشروع في جمیع مراحل دورة حیاة المشروع ؛

مقارنة مع مشاریع االیكو األخرى ، مماثلة من حیث الوظیفة والتنفیذ والفكرة ؛ قائمة مراجعة كاملة إلعداد االیكو؛

تسجیل االیكو

التحقق من أصحاب المصلحة في المشروع ؛

التدوین على منصة نیرونیكس

نشر البیانات الصحفیة والتقاریر وأخبار المشاریع ؛

 التحلیالت الخاصة بعروض األسعار الرمزیة ، واإلخطارات حول تدفق األموال لحاملي العالمات التجاریة الرئیسیة ؛ تحلیالت

.لمصادر اإلعالن ، واالختیار التلقائي لمواقع للموضع

نیرونیكس لالیكو   6.3

:تتوفر وظیفة منصة نیرونیكس التالیة لمشاریع االیكو وبدء تشغیل البلوكشین



2022

40 000

2021

35 000

معدل العائد من نیرونیكس
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Table 2. Number of subscribers for Neironix using Beginner tariff in 2018-2022

 تمثل شركة نیرونكس للمستثمرین المحترفین بالتعریفات المھنیة - حیث تبلغ رسوم االشتراك الشھري 60 دوالًرا أمریكیًا كحد أدنى ، في حین
.٪سیصل جمھور المستھدف في المجموعة إلى 1500 مستخدم في عام 2019. وفي السنوات القادمة ، نقدر حجم نمو ھذه المجموعة عند 100

 مشروع نیرونیكس مربح للغایة بدءا من السنة األولى من تنفیذه. سوف یصل ھامش الربح الصافي إلى 22.6٪ في وقت مبكر من عام 2019 ، و
.75.9٪ في عام 2022. باإلضافة إلى ذلك ، یتم إجراء جمیع الحسابات على أساس سیناریو التطویر المحافظ

 یمكن للمرء أن یتنبأ بثقة بنمو كبیر في رسملة نییرونكس بسبب اتجاه االرتفاع المطرد في الطلب على خدمات سوق العمالت األجنبیة. وبالتالي ،
 یمكن توقع زیادة الطلب على خدمة نییرونكس مع دخول المزید والمزید من الالعبین الجدد ، بما في ذلك متداولو العمالت المعدلة ، إلى السوق ،

.ومعظمھم من المبتدئین وبالتالي یحتاجون إلى تحلیالت معلومات غیر متحیزة في المقام األول

مكاسب المشروع   7.1

.تتكون إیرادات المشروع من عنصرین أساسیین أساسیین - الدفع مقابل خدمات االشتراك بالتعریفات المختارة ، وإعالنات اإلیرادات

سیاسة التعریفة لالشتراك   7.1.1

 ومن المتوقع أن یتم توفیر االشتراك للوصول إلى نیرونیكس على أساس 3 خطط تعریفیة. یمكن تنفیذ المدفوعات لكل تعریفة في بتكوین أو ایثر أو
.العملة الورقیة الكالسیكیة

 تمثل شركة نیرونكس لمستثمري القطاع الخاص تعریفة المبتدئین - حیث تبلغ رسوم االشتراك 20 دوالًرا أمریكیًا شھریًا كحد أدنى. نتوقع أن یصل
 الجمھور المستھدف في ھذه المجموعة إلى ما ال یقل عن 20000 مستخدم في عام 2019 وأن یخططوا لرفع ھذا الرقم إلى 40000 مستخدم في

.السنوات التالیة

2020

29 000

2019

20 000

2018

5 000Number of subscribers, 20$/month

2022

3 000

2021

2 600

Table 3. Number of subscribers for Neironix using Professional tariff in 2018-2022

2020

2 100

2019

1 500

2018

500Number of subscribers,60$/month



2022

150

2021

140

.تمثل شركة نیرونكس للمستثمرین المؤسسیین تعریفة مورد الكریبتو- حیث تبلغ رسوم االشتراك 3000 دوالر في الشھر
.٪ الجمھور المستھدف في 2019 - 100 وحدة. النمو المتوقع - 50
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Table 4. Number of subscribers for Neironix using Crypto Supplier tariff in 2018-2022

عائد االعالنات   7.1.2

 سیتم تشكیل سعر شراء اإلعالن والخدمات المعلوماتیة على منصة نیرونیكس مع الوضع في سوق العمالت األجنبیة األخذ بعین االعتبار. سیتم قبول
.الدفع للخدمات اإلعالنیة في الرموز الممیزة لـ ان ار اكس فقط. عدد توكن ان ار اكس المحددة لكل خدمة محددة ھو المفتاح لتلقي ھذه الخدمة

 لشراء الخدمات ، یتعین على المعلن شراء التوكینز إما عن طریق العقد الذكي في مرحلة بیع التوكینز ، أو من المستثمرین - حاملي العالمات
.الممیزة - في السوق المفتوحة

 نحن نجعل نیرونیكس موقع مربح ومالئم لإلعالن والترویج للمشاریع ، تطورات البحوث ، وكذلك المنتجات والخدمات المتعلقة بصناعة العمالت
 الرقمیة وتقنیات البلوكشین. سیتضمن الجمھور المستھدف لإلعالن ، وبرامج اإلحالة والشراكة ، باإلضافة إلى انتقاالت البانر ، جمیع فئات

 المستخدمین الذین ینتمون للجمھور المستھدف من أي موقع وتسویق محدد بواسطة المعلن. اعتباًرا من لحظة إطالق اإلصدار التجریبي من مورد
 الویب نیرونیكس، وصل عدد زوار الموقع المستھدف إلى 3000 زائر یومیًا. بعد إطالق المنتج النھائي ، سیزداد ھذا الرقم بشكل كبیر بسبب القدرة

.الفریدة لبرنامج نیرونكس ، وبرنامج إحالة المشروع ، وفرص غیر محدودة الستخدام بیاناتنا التحلیلیة

 ستصل األرباح المتوقعة من اإلعالنات الموضوعة على موقعنا لالعبین في سوق العمالت الرقمیة إلى 360 ألف دوالر في 2018 وأكثر من 5
.مالیین دوالر تبدأ من العام المقبل

2020

120

2019

100

2018

20Number of units, 3,000$/month

Table 5. Neironix turnover by groups in 2018-2022, thousand USD

المشتركین المبتدئین

المشتركین المحترفین

مشتركي المشفر المورد

إیرادات االشتراك ، المجموع

إیرادات اإلعالنات

دوران الشركة

9 600 0008 400 0006 960 0004 800 000400 000

2 160 0001 872 0001 512 0001 080 000120 000

5 400 0005 040 0004 320 0003 600 000240 000

7 000 0006 000 0005 000 0005 000 000360 000

17 160 00015 312 00012 792 0009 480 000760 000

24 160 00021 312 00017 792 00014 480 0001 120 000

المكاسب
2022

2021202020192018



Figure 3. Dynamics of proceeds for Neironix project in 2018-2022, thousand USD

0
2018 2019 2020 2021 2022

thousand USD

1 120

14 480

17 792

21 312

10 000

5 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Figure 4. Structure of earnings for Neironix project in 2019 

.سیكون عدد العمالء المحتملین وتكلفة الخدمات العوامل الرئیسیة التي تؤثر على المركز المالي للشركة
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24 160

Adevertising revenues

Beginner subscribers

Crypto Supplier subscribers

Professional subscribers34,5333,15

24,86
7,46
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تكالیف المشروع والربح  7.2

(بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالرواتب وإیجار المكاتب واألجھزة المكتبیة  تتمثل بنود اإلنفاق الرئیسیة لمشروع نیرونكس في تكالیف التشغیل 
) ، وتكالیف الترقیة ، وتكالیف اإلعالن والتسویق ، فضالً عن مصروفات اإلدراج. ننطلق من حقیقة أن تكالیف التشغیل تغطیھا المداخیل  والضرائب

.ورأس المال الثابت
 تتكون أرباح نیرونیكس من مدفوعات تأتي من العمالء الذین یدفعون مقابل االشتراك ، باإلضافة إلى عائدات اإلعالنات أو المدفوعات مقابل

.الخدمات
.یتكون رأس المال الثابت للشركة من قبل فیات األصول التي تم اقتناؤھا في عملیة البیع

Table 6. Costs by items and profit of Neironix project in 2018-2022, USD

مرتب الفریق

تكالیف االعالنات

تكالیف بیع التوكن

التسجیل فى المنصات

تكالیف االیجار

1 440 0001 440 0001 440 000576 000132 000

900 000960 0002 736 0005 460 000280 000

0000100 000

120 000120 000120 000120 00012 000

00005 000 000

االستضافة

ضرائب الرواتب

تكالیف اضافیة للموظفین

تكالیف األعمال المشغلة

مصاریف غیر متوقعة

25 000300 000500 000500 00060 000

715 456715 456715 456295 41066 737

558 480558 480558 480249 16854 416

1 282 0001 129 750941 500761 25060 750

120 000120 0003 120 0003 120 00020 000

EBIT

EBITDA

الدخل قبل الضرائب

ضرائب دخل الشركات

الدخل النھائى

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 334 09715 409 4237 392 4443 279 236-4 665 903

664 967558 891268 120118 9360

20222021202020192018



Table 7. Dynamics of costs for Neironix project in 2018-2022, thousand. USD 
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11 082

10 131

5 344

4 000

2 000

6 000

8 000

10 000

12 000

.السبب وراء ارتفاع مستوى التكالیف في 2019-2020 یكمن في الحاجة إلى االستثمارات الرأسمالیة
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Figure 5. Net profit margin for Neironix project in 2019-2022, %
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عائدات من أنشطة التشغیل

تكالیف أنشطة التشغیل

التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة

عائدات من أنشطة االستثمار

بیع التوكن

24 200 00021 347 00017 822 00014 505 0001 135 000

5 160 9365 343 68610 131 43611 081 8285 785 903

19 039 06416 003 3147 690 5643 423 172-4 650 903

000033 000 000

000033 000 000

تكالیف أنشطة االستثمار

تسجیل الصرف

التدفق النقدي من األنشطة االستثماریة

التدفق النقدى

00005 000 000

00005 000 000

000025 000 000

66 505 21147 466 14731 462 83323 772 26920 349 097

20222021202020192018

Return Rate of Neironix 19

Table 8. Breakdown of individual costs for Neironix project in 2019-2020, USD

.لقد أدرجنا نفقات فتح مكاتب في الوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا الجنوبیة والیابان في میزانیة السنة األولى من السنة

الخطة المالیة   7.3

التسویق - تكالیف التشغیل

العالقات العامة - تكالیف التشغیل

الخدمات القانونیة - النفقات العامة لالستعانة بمصادر خارجیة

استضافة للخوادم والمعدات

ادراج التوكن

1 800 0004 500 000

500 0001 000 000

500 000300 000

500 000500 000

.البرامج وشراء التراخیص وما إلى ذلك

مصاریف لفتح مكاتب في الوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا الجنوبیة والیابان

Total

600 000

3 000 0003 000 000

6 300 0009 900 000

20202019

Table 9. Cash flow of Neironix project in 2018-2022, USD

.یتمیز مشروع نیرونیكس بتوازن إیجابي في التدفقات النقدیة یجعل من الممكن تغطیة تكالیف أنشطة التشغیل وتنفیذ جمیع برامج التطویر بنجاح



البحث عن الجمھور المستھدف واإلبالغ عن المنتج ؛

نقل المستخدمین المحتملین إلى شریحة حقیقیة ؛

.االحتفاظ المستخدمین على النظام األساسي  

 تعتمد استراتیجیة الترویج لشركة نیرونكس على أساسیات التسویق الرشیق - وھي طریقة للتخطیط المرن إلستراتیجیات التسویق - وتقوم على
 رفض الخطط الكالسیكیة طویلة األجل للتنمیة وإنفاق تسویق الموازنة لصالح التكرار على المدى القصیر. كإمكانیة إدخال تغییرات على

 اإلستراتیجیة في أي وقت. انطالقا من حجم السوق من 5-12 ملیون حامل عملة مشفرة ، یتوقع نیرونیكس أن یشغل حصة كبیرة في السوق للخدمات
:والتطبیقات التحلیلیة للمستثمرین. یمكن تقسیم استراتیجیة التسویق للشركة إلى 3 مقاالت رئیسیة عن اإلنفاق

استراتیجیة الترویج

Promotion Strategy 20
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 سیتم تقدیم تصویبات لكل مادة على أساس النفقات لكل مستخدم واحد ، سواء كان الحصول على العمالء ، ونقل إلى فئة من العمالء دفع ، أو االحتفاظ
.بالعمیل

العمل مع الصنادیق االستثماریة  8.1

" سیمكننا من ضمان جمع األموال الالزمة لمزید من التطویر. لھذا السبب نولي اھتماًما  إن إشراك الصنادیق االستثماریة في مرحلة "بیع التوكن
.مرّكًزا لھذا الجانب ، لذا ندخل مرحلة بیع التوكینز مع المنتج والخطة المالیة ، مما یوضح أن الفریق قادر على دفع األمر من خاللھ



.یتكون إصدار ان ار اكس من 140،000،000 رقًما ، بینما ال یتم تصور مشكالت إضافیة

(68٪ من قیمة  المبلغ اإلجمالي لألموال التي تم جمعھا - 31000000 دوالر بسعر صرف الدوالر / ایثیریوم ذات الصلة في لحظة البیع 

.(اإلصدار

" ، یتم حرق جمیع الرموز غیر المباعة .بعد نھایة "بیع التوكن

قیمة توكن ان ار اكس واحد: 1 ان ار اكس = 0.001061571 ایثر

 الحد األدنى للمبلغ لمشارك في بیع عالمة تجاریة: 0.1 ایثر

 العملة المقبولة: ایثر، بیتكوین

 بدایة قبول طلبات شراء ان ار اكس - 1 أغسطس 2018. بدء بیع ان ار اكس - 1 سبتمبر

2018.

.إغالق بیع ان ار اكس - 30 نوفمبر ، 2018

.سیتم تنفیذ البیع عبر عقد ایثیریوم الذكي

.ادراج متمیز

.الفتة وإعالن دعابة

.نشر البیانات الصحفیة واإلعالنات

البرید اإللكتروني المباشر 

.النشاط التسویقي

اإلعالن المستھدف

.خدمات اخرى

 نحن نؤدي عملتنا الخاصة للبیع كطریقة لجذب االستثمارات البدیلة ، من أجل التطویر السریع وتوسیع نطاق منصة نیرونیكس. لھذا الغرض ،
نصدر التوكن الخاص بنا ، ان ار اكس ، على منصة ایثیریوم ، معیار اى ار سى 20

إن العالمة المختصرة لتوكن نیرونیكس ھي
 NRX.

 یستخدم توكن ان ار اكس في النظام البیئي نیرونیكس كوسیط للدفع - العملة الداخلیة للمشروع مطلوبة لشراء كل خدمة من خدمات اإلعالنات
.والطبیعة المعلوماتیة

:تشمل قائمة ھذه الخدمات ما یلي

اصدار التوكن

Issue of NRX Tokens 21
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بیع نیرونیكس توكن   9.1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



 ٪ من 1 إلى 30 سبتمبر- 35

 ٪ من 1 أكتوبر إلى 30 - 15

٪ من 1 إلى 30 نوفمبر - 5

 ، (٪المبیعات في السوق المفتوح (68

 ، (٪صندوق التشغیل الداخلي للمشروع (7

 ، (٪مؤسسي المشروع وفریقھ (10

، (٪شركاء المشروع (10

، (٪ مستشارو المشروع (3.5

.(٪ حملة المكافات(1.5

:"برنامج المكافأة من "بیع التوكن

Issue of NRX Tokens 22

توزیع عمالت ان ار اكس   9.2

:بعد حمل حملة بیع التوكن و المكافات، ستتركز توكن ان ار اكس في أیدي أصحاب المصلحة في المشروع على النحو التالي

 یتم إدخال ھذه القیود لغرض الحفاظ على مصالح أصحاب الحصص في المشروع ، المنصوص علیھا في قانون العقود الذكیة ، وال تخضع ألي
.تعدیالت

.فریق - 6 أشھر

.الشركاء والمستشارین - 3 أشھر

امتالك التوكن   9.4

ھناك قیود على فترة المبیعات الثانویة لمجموعات معینة من حاملي التوكن

٪التسویق - 30.00

 ٪ تطویر منصة نیرونیكس - 40.00

٪ الخدمات القانونیة - 5.00

٪استضافة للخوادم والمعدات - 5.00

 ٪إدارة المشروع وفریقھ - 10.00 

٪مقاولون - 5.00

٪الوصول إلى واجھة برمجة التطبیقات  - 5.00

توزیع االموال   9.3
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قیمة المعاملة  9.5

 جمیع المعامالت مع الرموز القیاسیة من اى ار سى 20  من شبكة ایثیریوم وتعتمد على عبء العمل على الشبكة. ال یعتمد ھذا العامل على أنشطة
.المشروع ویتطلب مراعاة المخاطر المرتبطة المحتملة



اقتصاد التوكن

Token Economics 24
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 یجب أن یؤخذ في االعتبار أن منصة نیرونیكس ھي عمل فعال وقابل للتطویر في لحظة إجراء عملیة البیع ، حیث إن األرقام والحسابات الواقعیة تؤكد
.توافر الجمھور والطلب على الخدمات

  .ونحن على ثقة من أن االنكماش في ظروف االنبعاثات المحدودة ھو النموذج االقتصادي األكثر شفافیة وفعالیة لضمان نمو قیمة توكن ان ار اكس
 لتنفیذ ھذا النموذج ، یتوخى العقد الذكي لشركة نیرونیكس إحراق 100٪ من التوكن التي تم استالمھا كوسیلة للدفع مقابل الخدمات المعلوماتیة

.واإلعالنیة
 إننا نتعھد بااللتزام بعدم قبول أي نوع من العمالت یختلف عن توكن ان ار اكس حتى یصبح حجم التداول الشھري للرمز الخاص بنا في البورصات

 المستخدمة لإلدراج أقل من 2٪ من إجمالي قیمة االنبعاثات. عندما یتحقق ھذا الحد، سیتم تقدیم الخدمات مع دفع الحق في نوع عام من العملة التي تم
.تحدیدھا من قبلنا على ھذا الشرط من بلینغ دفع مقارنة مع سعر الخدمة المقومة یجري المدرجة في الرموز

.ومع ذلك ، ما زلنا نقبل دفعات التوكن حتى لحظة حرق كل منھم
 استراتیجیة نمو التوكن 10.1

.ان ار اكس ھي أداة توفر الحق في وضع اإلعالنات والخدمات المعلوماتیة بالسعر الذي تم تحدیده مسبقًا في مرحلة إجراء بیع
.توكن ان ار اكس ھو أحد األصول السائلة منذ الیوم األول من انبعاثھ

:سنضمن زیادة ثابتة في قیمة توكن ان ار اكس بمساعدة العوامل التالیة

النمو في الطلب على خدمات منصة نیرونیكس

.إعادة شراء التوكن

.االنكماش ، وحرق 100 ٪ من التوكن المقبولة كدفع في ظروف انبعاثات محدودة

اعادة شراء التوكن   10.2

 العقد الذكي لنیرونیكس یتصور تشكیل صندوق یساوي 10 ٪ من المبالغ المقبولة لدفع االشتراك. في نھایة كل ربع سنة ، سیتم تخصیص المبلغ
.المتراكم إلعادة شراء توكن ان ار اكس في السوق المفتوحة

 انكماش التوكن   10.3
 االنكماش ھو السحب االصطناعي لجزء منتوكن ان ار اكس من التداول ، وھو شرط أساسي للنمو في قیمتھ. وفقًا للتقدیرات األولیة ، سنحصل على

.29،000،000 دوالر أو 58،000،000 توكن ان ار اكس خالل السنوات األربع القادمة كدفعة لإلعالن والخدمات اإلعالمیة



.دوالر 1،530،000 - 3٪

.دوالر 2،550،000 - 5٪

7 ٪ - 3570،000 $.

 الشراء ممكن بالدفع بالدوالر األمریكي ، ایثیریوم، بتكوین

.تبادل الحصة لمجموعة من توكن ان ار اكس ھو ممكن أیضا

بعد انتھاء بیع التوكن ، سنبیع حصة 15٪ في الشركة عن طریق االكتتاب العام. سعر سھم 1 ٪ ھو ،510

000 $.

:نحن نقدم للبیع ثالثة حصص األسھم في النسب التالیة

إنصاف

Equity 25
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خارطة الطریق
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Q2 2017                              جیل من فكرة المشروع 

Q3 2017                                           رسم مفھوم المشروع   

Q4 2017    

Q1 2018

تحلیل ظروف السوق ، توقعات تطور المشروع ، أھداف ومھمة المشروع ، بناء النموذج المالي للمشروع ؛

وضع منھجیة لتحدید وإدارة مخاطر االستثمار النموذجیة للمشروعات االیكو و البلوكشین؛

.بناء النسخة األولى من شجرة المخاطر ومصفوفات التھدیف

استشارة األیدي الماھرة والمستثمرین المؤسسیین ؛

تصمیم وحدات المنتج وقواعد البیانات الرئیسیة ؛

.قم برسم النسخة األولى من مسودة الورقة البیضاء

البنیة القانونیة

الموافقة على مراحل المشروع ووظائفھ وتقییم الموارد ؛

تطویر خوارزمیات آلیة لتحلیل مشاریع ایكو؛

التكامل مع مصادر التحلیالت المطلوبة ؛

جذب استثمارات المشروع األول للمشروع ؛

إطالق التطبیق االولى مع قائمة ایكو؛

إشراك أول البورصات واألموال في المشروع ؛

اختبار ألفا لمصفوفات التھدیف وآلیات التصنیف ؛

.تحدید عوامل الخطر وتراكم البیانات التاریخیة

.الرصد المستمر لعوامل الخطر وتحلیل وتحدید العالقات اإلحصائیة

تطویر استراتیجیة التسویق

تطویر العقد الذكي

تنفیذ الھیكل القانوني للمشروع

تطویر حساب االیكو الشخصي

ربط مصادر البیانات المطلوبة وتجمیعھا وتراكمھا ؛

.تطویر وتنفیذ ھیكل او ال تى بى ، تفسیر وتحلیل البیانات المتراكمة

Q2 2018
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Q3 2018

Q4 2018

Q1 2019

بیع مسبق

تحدیث البیانات ، فحص التاریخ ؛

.تجمیع وتراكم البیانات التاریخیة

إطالق تطبیق الھاتف المحمول لنظامي التشغیل اى او اس و اندروید؛

 تطویر مفھوم التجمیع للبیانات المتعلقة باألسواق المالیة ؛ تطویر وتنفیذ بنیة او ال تى بى وتفسیر وتحلیل البیانات

المتراكمة ؛

 إطالق التقییم المتعدد األبعاد لوحدة مشروعات االیكو، مع تعیین التقییمات األولى ؛ اختبار منطقي ریاضي وعملیة عملیة

.النظام

رمز البیع

توسیع الكفاءات والموارد البشریة

إطالق النموذج المالي

توطین المشاریع الدولیة ؛

اتفاقات ختامیة مع مقدمي البیانات والتبادالت ؛

.إطالق برامج الشراكة

تاریخ التحدیث

.إطالق وحدة األخبار والمعلومات المالیة

 توسیع نطاق المشروع الجغرافي (افتتاح مكاتب في الوالیات المتحدة األمریكیة وكوریا الجنوبیة والیابان) ؛ توسیع نطاق

.المنتج

Q2 2019

Q3 2019 توسیع نطاق المشروع الجغرافي (افتتاح مكاتب في كوریا الجنوبیة والیابان   ).
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ANDREY VENGERETS
CEO ,المؤسس

IVAN MARAKHOVKA
CTO ,المؤسس

ALEXANDER 
TSVETKOV

مطور الخلفیة

RAVIL 
AKHMETOV

مطور الخلفیة

EDUARD 
KHUDYAKOV

المؤسس المشارك

VLADISLAV SEROV
مطور الواجھة

ANDREY DEMIANENKO
ادارة المخاطر

AZIZ AKOBIROV
CMO

DENIS AHMITZHANOV
المؤسس المشارك
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IKROM ERGASHEV
مدیر المشروع

SERGEY ZINCHENKO
محلل البلوكشین

SERGEY SEVANTSYAN
 مؤسس ، IBW الشریك الرئیسي في

DAO MBA

Консультант
Президент ФИНАМ

ANASTASIA EVDOKIMOVA
متخصص في العالقات العامة

VLAD BEDRIN
مطور الخلفیة

DMITRY BORMISOV
مطور الخلفیة

PETR 
KAZACHENKO

مطور خلفیة

YAMIL MUKHAMETSHIN
مطور الخلفیة

ZAMIR BAYTISCHEV
مطور تطبیق الجوال
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ARTYOM 
KUDRYASHOV

مھندس التعلم اآللي

ALEX SIDORENKO
مستشار

مدیر المخاطر - أكادیمیة

VLADISLAV 
KOCHETKOV

مستشار
President Finam
المدیر اإلشرافي راسیب

Консультант
Президент ФИНАМ

ROMAN KARIMOV
مسشتار

 رجل أعمال ، استراتیجي ، مستشار ایكو ، بلوكشین
و متحمس للكریبتو

KONSTANTIN BABAEV
مستشار

CRO Rostelecom

ALEXANDER VISSAROV
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القیود   15.1

باإلضافة إلى األوراق )  ال تعتبر المعلومات المقدمة في ھذا الكتاب األبیض إما عرًضا تجاریًا للبیع أو الشراء أو غیر ذلك من االستخدامات الممیزة 
) وال اإلعالن ، وال تتوخى إبرام أي اتفاقیات رسمیة. ال ینبغي تفسیر ھذه المعلومات على أنھا عرض  المالیة أو غیرھا من األصول غیر المادیة

 استثماري من أي نوع. الغرض من ھذا الكتاب األبیض یكمن في إعالم المستثمرین المحتملین واألطراف المھتمة األخرى حول نیرونیكس ووضع
.أولي من توكن نیرونیكس

" التزامات دیون ، أسھم ، أوراق مالیة ، حقوق ملكیة لألصول الملموسة أو غیر الملموسة ، باإلضافة إلى وسائل لتولید  ال تعتبر "نیرونیكس توكینز
.الدخل. نیرونیكس توكن لیس لدیھم أمن مادي وتمثل الملكیة الفكریة لنییرونكس

 iال تمثل منصة نیرونیكس عرًضا لتصبح حاملي الرمز ان ار اكس للكیانات القانونیة واالشخاص

المقیمون في الوالیات المتحدة األمریكیة وجمھوریة سنغافورة ، وكذلك األشخاص اآلخرون ممن ھم في سن ، قانونیة أو دینیة أو غیرھا -
.قیود على المشاركة في الوضع األولي  لتوكن نیرونیكس ان ار اكس . یخضع جمیع حاملي توكن نیرونیكس  لتشریعات بلدان إقامتھم

 في حالة عدم وجود معلومات حول إمكانیة / عدم القدرة على المشاركة في الوضع األولي لتوكن نیرونیكس  ، قد یسعى أصحاب المصلحة
.المحتملون للمشروع للحصول على مشورة قانونیة أو مالیة أو ضریبیة أو غیر ذلك

 تم إعداد ھذه الوثیقة ألغراض إعالمیة ، وال تخضع ألي تنظیم قانوني وقانوني ، وال تأخذ في االعتبار اللوائح الخاصة بحمایة المستثمرین من
.أي سلطة قضائیة

 البیان والحسابات والمؤشرات المالیة الواردة في ھذه الوثیقة ھي تلك المتوقعة ، وتمثل البیانات التحلیلیة األولیة. وقد تم تطویر ھذه البیانات مع
.مراعاة عوامل الخطر غیر المعروفة. قد تختلف النتائج والظروف الفعلیة جذریًا عن الحسابات الواردة في ھذه الورقة البیضاء
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