كوينداي – نساعدكم ف ي� صنع تجارب حياتية واقعية
تغي� العالم .حان الوقت الستخدام ذلك
نعلم أن لوسائل التواصل االجتماعي القدرة عىل ي
ين
لتحس� حياة كل فرد ومجموعة ومجتمع .إنه وقت كوينداي.

الدافع
ف
ت
ت ز
ش
ال� تسلط الضوء عىل واقع َّبراق ولكنه يغ� حقيقي
هناك
ٌ
خطب ما ي� المشهد العام لوسائل التواصل االجتماعي ي
الحال .ال� يك� عىل ن� الصورة المثالية والصور المنتقاة بدقة بالغة و ي
وهو ما تي�ك مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ف� اكتئاب وعزلة .تظهر أ
البحاث العلمية ان الشعور بالوحدة يمكن ان يسبب مزيداً من العزلة والتقوقع ف ي� وسائل التواصل االجتماعي،
ي
وهو ما يخلق حلقه مفرغه من العزلة والحزن.
تغي� أثر شبكات التواصل االجتماعي ،وذلك عن طريق استخدامها كقوة إيجابية تجمع الناس ف ي� العالم الحقيقي والعمل عىل تسهيل الصداقات الحقيقية
نأمل ان تتمكن كوينداي من ي
أ
ف
ف
ت
و� الواقع الحقيقي .بع� تطبيق مبادئ دعم اللعب للتفاعالت االجتماعية ،نحن نؤمن أن كوينداي سوف تقوم بإعطاء أسباب مقنعة وممتعة ي� آن واحد
من خالل النشطة بع� إالن�نت ي
ين
عل بعضهم البعض واالجتماع ف ي� أماكن مختلفة داخل مجتمعاتهم.
للمستخدم� للعثور ي

حياتك ت
االف�اضية .حياتك الواقعية .حياتك المتوازنة.

النشطة الخارجية .نحن عل وجه التحديد نتواصل مع الجيل زد وجيل أ
ال� تستقطب الناس لمنصات التواصل االجتماعي مع أ
اللفية ،وهم اليوم ث
ت
أك� مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
ي
و ي
أ
نشاطاً والمجموعات ال ثك� تأثراً من االفتقار إىل تفاعالت حقيقية مع نظرائهم.
ف
ف
من خالل ربط الناس ذوي االهتمامات ت
المش�كة ودعم اللعب للتواصل االجتماعي ي� العالم الواقعي ،سيكون لدى مستخدمينا القدر عىل التواصل بشكل صحي ي� العالم الواقعي دون تكبد
أ
ن
ت
ت
ز
ش
ش
ال� تقوم بإتاحة التحديات لدعم هذه التفاعالت االجتماعية ،مع الحد الد� للإعالن المبا�.
اي تكاليف .تم تصميم نموذج عملنا هذا لل� يك� عىل المجتمعات وال�كات ي

فوائد كوينداي
اهق� الذي سمحوا للتفاعالت ت
نبعت مهمتنا من خالل رؤية عالم ملء بالمر ي ن
كب� .للتأكد من استكمال مهمتنا ،قمنا بتأسيس
االف�اضية باستبدال التفاعالت الحقيقية ،مما أدى إىل أذى
شخص ي
ي
ي
ف
قيم أساسية مصممة خصيصاً للإبقاء عىل ش
م�وع كوينداي ي� االتجاه الصحيح:
الفراد أ
•تغي� حياة أ
للفضل
ي
إيجا� عن طريق الخدمات والعروض
• ي
التأث� ب ي
•عمل التحديات للتشجيع عىل المشاركة وتوسيع أ
النشطة
والتعب� عن أنفسهم
•االبتكار ،لمساعدة الناس عىل التواصل
ي
• ت
ال�فيه ،لضمان أن تبقى خدماتنا قوة إيجابية يود الناس استخدامها
آ
آ
ن
والمستخدم� الخرين
•االهتمام بالخرين ،وذلك بدعم من منصتنا
ي

توافر التطبيقات
للموبايل وعىل ت
االن�نت

تقييم التطبيق عىل

متجر جوجل هو 4.8

ثالثة أعوام من تسليم المنتج
ف ي� الميعاد المحدد

94

الكل
الستثمار ي
التمويل المستلم:
مليون دوالر

2.6

ثأك� من 20000
تحميل للتطبيق

خارطة الطريق الخاصة بنا

2015
ستثمار تمهيدي –  120000دوالر
( Kuende.comألفا)
2016
ئ
مبد� –  2500000دوالر
استثمار ي
تطبيقات الموبايل (ألفا)
تطبيق الدعم باللعب

 – 2018الربع أ
الول
تجربة إطار الموقع ()1/3
دمج البلوك ي ن
تش� ()1/3
إعداد تقرير الورقة البيضاء وموقع ت
ين
الخاص� بالطرح
االن�نت
العام للعملة
 – 2018الربع الثالث
إيداع عمالت  KUEداخل منصة الموقع
آلية منع االحتيال
تجربة إطار الموقع ()2/3
مراجعة أ
المان
ن
تش� ()2/3
دمج البلوك ي
 – 2019الربع أ
الول ن
والثا�
ي
إنتاج نقاط الـ KP
الكل ()1/2
الدمج ي
تجربة إطار الموقع ()3/3
الدمج مع سيفيك (من أجل إجراءات التعرف عىل العميل)
الرسائل المشفرة
أول لعبة من كوينداي
مكافأة صانعي المحتوى
خاصية الفحص
ت
والت�عات داخل التطبيق)
متجر كيه
(المش�يات ب
2019
واجهة بل�مجة التطبيقات لصانعي المحتوى
لعبة كوينداي الثانية والثالثة
صفحات أ
العمال
التحديات المدعومة
آ
ال ن
عال�
بالمحتوى
اللية المتعلقة
إ
ي
تحديات الواقع المعزز
ف
اليرادات
البدء ي� تجربة آلية الحصول عىل إ

2017
 Kuende.comوتطبيقات الموبايل (بيتا)
مراجعة أمان الموقع وتطبيق الموبايل
العداد للطرح العام للعملة
إ
أ
ورو� لحماية البيانات العامة ()1/3
التوافق مع متطلبات النظام ال ب ي
ن
الثا�
 – 2018الربع ي
انطالق الطرح العام للعملة
أ
ورو� لحماية البيانات العامة ()2/3
التوافق
مع متطلبات النظام ال ب ي
مراجعة أ
المان
ث
أك� من  60000مستخدم

– 2018الربع الرابع
تجربة اللوغاريتمات الذكية
التوصيات
أ
ورو� لحماية البيانات العامة ()3/3
التوافق مع متطلبات النظام ال ب ي
تجربة إطار الموقع ()2/3
اختبار العمالت الرقمية لـ  KUEو KP
مراجعة أ
المان
ن
تش� ()3/3
دمج البلوك ي

 – 2019الربع الثالث والرابع
الشخص للشخصيات المؤثرة
الملف
ي
الكل ()2/2
الدمج ي
ت
المش�ك
المجموعات ذات االهتمام
تحديات المجموعة
البث الحي
متجر كيه (السلع الرقمية)

ثالث مجموعات نعتقد انها ستحب كوينداي
الجز� ونموذج عملنا .ها هي بعض من التفاعالت وتدفقات اليرادات أ
ف
ئ
إننا نري ثالث مجموعات ي ز
الولية ،ومع ذلك فإننا نتوقع تقديم فرص
إ
مم�ة ستشارك ي� خدماتنا ودعم ٍكل من االقتصاد ي
إيرادات اضافيه مع نمو الخدمة.

كؤاقدصأو تنأ :نومدختسملا
الساس هو أ
العمار والقدرات – ولكن هدفنا أ
الفراد من كافة أ
ال� ترحب بجميع أ
أ
أ
ت
الفراد من الجيل زد وجيل
ي
الفراد هم حجر الساس لكوينداي .نريد أن نصبح شبكة التواصل االجتماعي ي
أ
أ
ت
ال� نقدمها .سيتمكن المستخدمون من خلق التحديات والتصويت عليها والمشاركة فيها .ستتمكن ملفاتهم الشخصية من دعم المنشورات
اللفية – لمشاركتنا ومجتمعاتهم من خالل النشطة ي
التقليدية لشبكات التواصل االجتماعي مثل تسجيالت الفيديو والصور والمحتوي ومشغالت الموسيقي والدردشة الحيوية.
ين
المستخدم� لن يكون لزاماً عليهم الحصول عىل متطلبات  KUEو  KPللمشاركة ف ي� معظم التحديات (الوصف الكامل لعمالتنا الرقمية النفعية ووظائفها متاحه ف ي�
مالحظه مهمة هي ان
ف
التجاري�ن
ن
ن
ش
المؤقت� لنظامنا سيتمكنون من المشاركة لحضور والمشاركة ي� التحديات داخل مجتمعهم -وهذا يضمن ان �كائنا
المستخدم�
تقرير الورقة البيضاء الخاص بنا) .وهذا معناه أن
ي
ي
ي
سيتمكنون من الحصول عىل العدد المطلوب من الجمهور.
يجا� والواقعي لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي .إننا نحقق هذه المهمة مع كل فرد جديد ينضم إىل كوينداي .من وجهة
فوائد نموذج عمل كوينداي :مهمتنا هو ي
توف� التواصل إال ب ي
ث
ن
ن
ين
ش
التجاري� و إالعالنات المقدمة من قبلهم
تأم� المزيد من �كائنا
نظر تجارية ،زيادة عدد
ي
المستخدم� يمكننا من الحصول عىل مبيعات أك� من السلع الرقمية داخل متجر كيه كما يمكننا من ي
بتوف� جمهور قوي.
وذلك ي

الأعمال التجارية :ش
ال�كات ومجموعات المجتمع المحلية

أ
علعملياتهموملكيتهم
الحساباتالمرتبطةبالعمالالرسميةوالجماعاتالمجتمعيةستكونقادرهعىلالدعايةلنفسهامنخالل إالعالنوخلقالتحديات.سيطلبمنالحساباتتقديمدليل ي
لالسم عند تسجيلهم ف ي� الموقع.
المستخدم� إىل مواقعها ومنتجاتها وخدماتها و ث
ت
ين
ش
أك� من ذلك .بإمكاننا تخيل رحالت إىل المتاحف واستخدام التطبيقات ف ي�
ال� تجذب
يمكن لل�كات خلق مجموعه متنوعة من التحديات ي
أ
الماكن العامة وحضور مهرجانات المعارض والحصول عىل وجبات و ث
بكث�..
أك� من ذلك ي
ت
ت ن
فوائد نموذج عمل كوينداي من المتوقع ان تكون ش
ال� ترعاها ،وهو ما سيصنع تدفق مستمر ف ي�
ال�كات ب
أك� المش� يي� عىل منصة كوينداي لدعم عملياتها من خالل إالعالنات والتحديات ي
ف
ف
ن
ش
عال� .ي� نهاية المطاف ،ستكون ال�كات قادره عىل بيع الخدمات والسلع الرقمية ي� متجر كيه الخاص
إيرادات كوينداي .هذه الحسابات أيضا ستكون أول من يستطيع الوصول إىل برنامجنا إال ي
بنا ،حيث ستتحصل كوينداي عىل نسبة صغ�ة من أ
الرباح.
ي

المشاه� والنجوم وأبطال المجتمع
الأشخاص المؤثرون:
ي

أ
ين
المتابع� عىل أي منصة .يمكن لمستخدمينا ان يصبحوا أشخاصاً مؤثرين عندما يصل عدد متابعيهم إىل ما ال يقل عن  10,000متابع ،ف ي�
كب� من
الشخاص المؤثرون هم من يمتلكون عدد ي
ين
ح� اننا ندعو الناس أيضا للتحقق من وضعهم من خالل مقاييس أخرى مثل قنوات يوتيوب الناجحة.

أ
تم تصميم حسابات أ
ف
ت
ال� يتم رعايتها
الشخاص المؤثرين لتكون مسليه لمستخدمينا ووضعهم
ي
كمشاه� يعطيهم فوائد اضافيه ي� خدمتنا .كما يمكن للشخاص المؤثرين تنظيم التحديات ي
للشخاص المؤثرين من استقبال المدفوعات من أ
ال� ترعاها االعمال التجارية .منصتنا تسمح أ
ت
العمال التجارية عىل شكل نقاط .Kp
ويمكنهم العمل مع حسابات االعمال لتعزيز التحديات ي

للشخاص المؤثرين يساعدنا عىل خلق مجتمع من أ
فوائد نموذج عمل كوينداي :إن إدراج الصفحات الشخصية أ
البطال والذين بدورهم يساعدون ف ي� دفع المزيد من الناس إىل نشاطات
ش
عل سبل لمكافأة
العالم الواقعية .يمكنهم أيضا ن� محتوي لمعجبيهم عىل كوينداي ،مما يساعد عىل إعادة الناس لخدمتنا ومنصتنا االجتماعية بشكل ثابت .يمكن لكوينداي من العثور ي
أ
ف
ن
ش
للمستخدم� من تقديم مكافئات مبا�ه من خالل نقاط  Kpالمدعومة من قبل
الشخاص المؤثرين مقابل الدعاية للتحديثات والمشاركة المستمرة ،أو اننا قد نسمح ي� نهاية المطاف
ي
المش�يات أو ت
ت
االش�اكات.

ش�كة كوينداي والطرح العام للعملة
المبد� .نحن نقوم بالبناء عىل هذا النجاح من خالل إطالق الطرح العام للعملة عىل أ
ئ
ث
الجل الالحق ي ن
لتأم�
قامت ش�كة كوينداي بجمع أك� من  2.6مليون دوالر من التمويل التمهيدي و ي
ف
مستخدم� جدد واالستثمار � قدرات ي ز
ين
وم�ات وتوسعات جديدة
االول .إننا نعتقد أن ذلك سيساعدنا عىل توليد االهتمام للمساعدة عىل نمو منصتنا والوصول إىل
ي
االهتمام واالثارة لنظامنا ي
أ
أ
ف
الك�ى.
ي� مجموعه متنوعة من السواق المحلية والسواق ب

توف� وتوزيع العملة الرقمية
ي
ت
ت
ال� يمكن للمستخدم الحصول عليها من
ال� ستباع خالل طرح العملة العام الخاص بنا .سوف تؤثر عىل عدد نقاط كوينداي ي
ستكون عملة كوينداي الرقيمة  KUEبمثابة عملة رقمية نفعية و ي
ف
ز
لمالك عملة  .KUEبعد توزيع العمالت ي� طرح
التحدي وكذلك استخدامها لدعم أليات مختلفة داخل نظامنا .بعض يم�ات كوينداي ،مثل إنشاء التحديات أو التصويت عليها ،تتوفر فقط ي
تام� عمالت  KUEت
العملة العام ،سيتم ي ن
ح� الربع الثالث من  ،2018حينها
الطرح العام للعملة – توزيع عملة KUE
يمكن عرضها واستخدامها ف ي� منصة كوينداي.
الكل للعمالت المتوفرةKUE 3,560,000,000 :
العدد ي
إيث�يوم واحد = KUE 50.000
ي
الحد أ
(ث�يوم حالما تنتهي تف�ة السماح)
$17.800.000
:
قىص
ال
ي

أ

الحد ال ن
د� (تم بلوغه))ETH 4000( $2.000.000 :
تاريخ انتهاء تف�ة السماح2018 ,October 15 :

تف�ة الطرح العام2018, 19 October- 16 November :

ليومتلا مادختسا

ليومتلا مادختسا
.يادنيوك ةصنم ةنايصو ريوطت يف لاومألا هذه مدختستس
:وه هل ططخملا يلاحلا عيزوتلا

.

تكامل Blockchain
نبا� عملنا اعتماداً عىل ت
ين
واستكماال ً للحديث ،فإننا ف ي� هذه اللحظة مقيدون بحدود حلول التوسع المتاحة حالياً ،وسوف ش
خطوت�:
اس�اتيجية مكونة من
إيث�يوم بسجلنا الداخل مفتوح المصدر .سيقوم هذا إالصدار ي ن
ين
بتوف� رؤية ال تقدر بثمن لخطوتنا التالية ،مما سيسمح لنا بتحديد
 .1باستخدام حلول شبه المركزية من خالل ربط
الهج� ي
بلوكتش� ي
ي
ين
البلوكتش� وفقا لسلوك المستخدم الحقيقي.
معاي� لمستقبل اقتصادنا المعتمد كلية عىل تكنولوجيا
ي
ين
بتوف� مرونة ف ي� بناء حل مخصص يركز عىل احتياجاتنا المحددة
 .2نحن مستمرون ف ي� تطوير شبكة “تندرمينت” الخاصة بنا والمعتمدة عىل تكنولوجيا
البلوكتش� كجزء من شبكة “كوزموس” .سيقوم ذلك ي
أ
أ
ف
ين
ين
جدا ،مثل ي ن
البلوكتش� الخاصة بنا ،لن يحدث هناك إخالل بالخصوصية أو المن أو الداء
البلوكتش� دون وجود خلفية تقنيه مسبقة .ي� الوقت نفسه ،ومن خالل بناء
تمك� مستخدمينا من التفاعل مع
المطلوب.

فريقنا

ين
ين
وخ�ات منصة كوينداي.
أساس ف ي� بناء
المتخصص� الذين يعملون عىل تنفيذ رؤيتنا .لكل عضو دور
إن فريق عمل كوينداي ينمو برسعة مع  29من
وتحس� مجتمع ب
ي
اوبيرب ”ينوت“ رودوي
يذيفنتلا ايجولونكتلا ريدمو دعاسم سسؤم

يهوتنأ لفاب
يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا

يبور داور دحأ ،تايجمربلا ةسدنه ممصم ،تايجمربلا يروطم ريبك
زلير نوأ

ىدحإ – يس يف  .سكوب كالب جيرخ ،لامعألا ةداير يف ريبخ
ةكرتشملا لجوج تاعورشم

يشتات ردناسكلأ
نيروطم ريبك

نيراجوب ”زتره“ لايناد
تامولعملا نمأ ريدم

عقوملا ةءافك ةبقارم سدنهم ،تايجمربلا ريوطت يف ةربخلا نم تاونس 8

فظوم ،تامولعملا نمأ لاجم يف ةربخلا نم تاونس  8نم رثكأ
ليومت ةحفاكم جمانرب يف ًءادأ ىلعألا ،وي يابو جام يإ ىدل قباس
نيشت كولبلا ايجولونكتب ريبخو باهرإلا

دوالك لجوج ىدل

الس�ة الذاتية لكافة أعضاء الفريق الـ 29
قم إ
بالطالع عىل ي

المستشارين
تشارل ش�يم
ي

فادي بشارة
مؤسس بالك بوكس ،من ث
تأث�اً داخل وادي السيليكون
أك� الشخصيات ي
أ
ش
ف ي� مجال التوجيه والمساعدة ،واستشارات العمال وال�كات الناشئة.

حالياً ،اخذ تشارل عىل عاتقه دوراً لتطوير أ
العمال ف� منصة الدفع بع� ت
االن�نت
ي
ي
الحاصلة عىل جوائز عالمية “بايزا”.

ت
ابار�
رانا تشاكر ي

فادي بشارة

ف
ف
س،
عمل  11عاماً كمصمم ب
خ�ات لدى ساب وموجه ي� بالك بوكس  .ي� ي
يقوم رانا بمساعدتنا ف ي� تصميم إطار التحديات.
مايكلكيميلمان
مؤسس مساعد كريبتو آي كيو
رائد ف� مجال العمالت الرقمية ومؤلف لكتب أ
الفضل مبيعاً
ي
جورج بينوا
الرئيس التنفيذي إي ب ي� إس إكس ،متطور وداعي لتكنلوجيا البلوك
تش� ،مستثمر خب� ف� العمالت الرقمية ،متخصص ف� أ
ت
ين
المعلوما�.
المن
ي
ي
ي ي

راجوس ستانكا
أك� رواد الوسائط الرقمية وتكنولوجيا
س ايه ايه فست ،أحد ب
مؤسس آي ي
إالعالنات ف ي� وسط ش
و�ق أوروبا .مستشار ومستثمر ف ي� ش�كات الناشئة.

مؤسس بالك بوكس ،من ث
تأث�اً داخل وادي السيليكون ف ي� مجال
أك� الشخصيات ي
أ
التوجيه والمساعدة ،واستشارات العمال و ش
ال�كات الناشئة.

توماس بانجرت
المدير السابق لعمليات أوروبا لموقع تريب ادفايزور ،مطور أعمال ومستثمر ف ي�
خ�ة واسعة ف� مجال إالعالم الرقمي والتسويق عىل ت
ش
االن�نت.
ال�كات الناشئة .ب
ي
ن
أفادي�
ندريا
ي

أك� مؤثر ألمن المعلومات
الرئيس التنفيذي بيت سينتيال ،مؤسس ديف كامب – ب
ال�قية ،متخصص ف� أ
ف ي� أوربا الوسطى و ش
المن المعلومات وتكنولوجيا البلوك
ي
ين
تش�.
دين كاراكيتسوس
ال� تقوم ببناء النظم الالمركزية آ
ت
مؤسس بلوك ي ن
المنة باستخدام
تش� ساينس – ي
ن
تش� لحل المشكالت .صاحب رؤية للمستقبل الرقمي
تكنولوجيا البلوك ي

وريل إيانكو
م�وع كوزموس ،مدير التكنولوجيا التنفيذي ومدير أ
مدقق ف ي� ش
الصول
ن
خب�
الرقمية ف ي� دوكيا كابيتال .من أوائل
إيث�يوم ،ي
المتبني� والدعاة لنظام ي
ي
ف� البلوك ي ن
تش�.
ي

م بزيارة موقعنا للتعرف ث
أك� عىل أعضاء فريقنا ico.kuende.com

