
Joy's Digital خدمة الدفع 
 

 1. ماذا تحل
منصة Joys تعتبر خدمات. أو سلع شراء عند مشفرة عملة أي خالل قانونیة محاسبات إلتمام دفع خدمة هو (جویس) Joys                    
تقریًبا وتوكین مشفرة عمالت أي إضافة تتیح والتي ، الخاصة Ethereum شبكة على تعتمد المصدر مفتوحة عالمیة                   تداول

 كوسیلة للدفع دون انتهاك القوانین حتى في البلدان التي ال یعترف فیها بالعمالت المشفرة كعملة دفع.
 
 

Joys 2. ما سوف یكتسب نحن وعمیل 
في حجما اقل وأیضا ، للدفع كوسیلة الحقیقي التداول في السوق حجم من %1 بحوالي تشارك المشفرة العملة أن نقدر                      نحن
تریلیون 5 عالمة تتجاوز سوف 2020 عام بحلول الرقمیة المدفوعات أن تتوقع Juniper Research القانوني.                 المجال
حجم من ٪0.5 بحوالي Joys Payment خدمة طریق عن معامالت تنفیذ یتم أن نتوقع ، 2019 عام نهایة حتى                     دوالر.
لـ وفقا الحالي( الحجم مع بالمقارنة األقل على تقل لن المشفرة العملة رسملة أن بافتراض الشهر. في المشفرة العمالت                     سوق
000 500 077 2$ = %0,5 * 000 000 500 415$ هذا: سیكون ، (https://coinmarketcap.com               

  —هذا هو هدفنا. تقترح شركة Joys ثالث طرق الستخدام خدمة الدفع:
  1. دفع ثمن السلع والخدمات ل JOYS؛

شركة في ٪1 بنسبة عمولة دفع إلى باإلضافة والتوكین المشفرة العمالت بواسطة والخدمات السلع مقابل الدفع .2                 
  JOYS ؛

عملة في ٪2 بنسبة عمولة دفع إلى باإلضافة ، والتوكین المشفرة العمالت بواسطة والخدمات السلع مقابل الدفع .3                  
.JOYS الدفع ، متبوعة بتحویل العمولة إلى شركة  

ICO حجم في المحققة المبیعات حجم JOYS في الشهریة التشفیر لعملة والخدمات السلع دفع على الطلب إجمالي                   سیتجاوز
  بسعر قائم 2.5 مرة.

 
 

 3. الخبرة العملیة للفریق
من جزءا الفریق جوهر أصبح والشركاء. والمحترفین المتشابه الفكر ذوي األشخاص بین التآزر من مزیج - Joys                   فریق
، ICO قبل حتى سنوات. ٨ معا یعملون بالفعل األساسیین الفریق أعضاء .Rate&Goods و Dinect شركات                  موظفي
المشفرة العمالت استقبال نربط أن اآلن علینا والخدمات. للسلع استقبال من JOYS تمكین على قادرة عمل منصة                   أنشأنا

 األخرى وبناء البنیة التحتیة في العدید من البلدان.
 
 

 4. مع من نعمل بالفعل
بالفعل لدیها روسیا في النقد مسجالت من ٪ 25 دولة. 30 في بالفعل، Joys وحدة تركیب تم حیث البیع، ماكینات                      وتستخدم
و Evotor مع نعمل نحن ألمانیا. في البنزین محطات من ٪ 50 األخرى، الصداقة الدول رابطة بلدان في ٪ Joys10                      وحدة

 Barcode-M و Scheidt & Bachmann و Micros والعدید من الشركات األخرى .
 

 5. الممیزات المفتاحیة للمشروع

 منتج جاهز ؛●

 نسمح باالستخدام القانوني للعمالت المشفرة عند الدفع؛●

 ال یلزم بتثبیت برامج أو معدات إضافیة في ماكینات المحاسبة؛●

 نعطي إمكانیة استخدام أي عملة مشفرة أو توكین، ما عدا الخاص منها،●

 منفتحین للمشاریع العمالت المشفرة األخرى؛●

 قابلیة كبیرة للتوسع.●
 

Joy's Digital 6. األسواق األساسیة لـ 
 رابطة دول الصداقة، االتحاد األوروبي، آسیا، الوالیات المتحدة األمریكیة

http://www.juniperresearch.com/
https://www.juniperresearch.com/researchstore/fintech-payments/strategies-for-payment-providers/opportunities-risks-competition
https://coinmarketcap.com/
http://dinect.com/
https://ratengoods.com/


 
 7. الحاجة للتمویل

50М$ - على ثالثة مراحل: المرحلة 1: الدول األوروبیة ودول رابطة الصداقة Joys نحن نخطط لتحقیق خدمة دفع عالمیة 
50М$ - المرحلة 2: دول آسیا وأفریقیا 

$60M- المرحلة 3: دول األمریكتین أسترالیا والدول المحیطیة 
 

 
 لالتصال

  میخائیلیشین أندریه
andrey@joys.digital 

https://joys.digital 
 

 
 

 
 


