عن المشروع باختصار
جويز-هي منصة عالمية مفتوحة الجراء المعامالت الماليه و المدفوعات
باستخدام العمالت المشفرة المختلفه في أي من المتاجر المتصله بمنصتنا -
جويز -دون خرق القوانين حتى في البلدان التي يتم فيها االعتراف بعملة التشفير
كعملة بديلة
ماذا نفعل نحن ؟

إيه بي آي مفتوحه  -وقد نفذنا بالفعل عددا من حلول التكامل في أنظمة
بي أو إس التي تعمل في روسيا و أوروبا
نسعى جاهدين إلنشاء حلول تكامل بأوسع عدد ممكن من أنظمة (بي أو
إس) و ربط أكبر عدد من المتاجر بالنظام
هذا سيسمح للمتاجر بقبول العمالت المشفرة ورموز العديد من مشاريع ال
Blockchain

من يحتاج إلى هذا؟
شركات التجارة والخدمات التي تريد الحصول على بيتكوين أو أي عملة
تشفير أخرى
مشاريع البلوكتشين التي تريد أن تعطي إمكانيه الستقبال عملتها المشفره
الخاصه في المتاجر العاديه
المشاريع التي ترغب في إستخدام البلوكتشين و العمالت المشفره في
خدماتها لتوسيع دائرة المشاركين و انشاء برامج التحفيز و الوالء
بالنسبة للمجتمع  ،نقوم بإنشاء منصة وبنية تحتية و التي تدمج االقتصاد
الرقمي في االقتصاد الحقيقي الكالسيكي  ،مما يسمح لجميع الناس
باالستفادة من استخدام تكنولوجيا البلوكتشين إلنفاق أقل من العمالت
الورقيه وشراء السلع بسعر أرخص
أهدافنا
وتتمثل مهمة شركتنا في تقديم مساهمة في توحيد و دمج النظام المالي
الكالسيكي مع العمالت المشفره و نظام البلوك تشين  ،لتحقيق نقطة انتقال
.الحضارة البشرية إلى االقتصاد الرقمي
ميزاتنا الرئيسية
لقد أنشأنا نظا ًما عمليًا تم اختباره في السوق عن طريق المتاجر التي
تستخدمه بالفعل إلتمام برامج الوالء والحمالت التسويقية .نقوم بإنشاء بنية
أساسية مفتوحة وتجهيز معالجة المدفوعات لكل مجتمع البلوكتشين بقابليه
عاليه للتطور

عن الشركه
فريق العمل حاله من
االندماج التآزري بين األشخاص ذوي الفكر المتشابه والمهنيين
والشركاء .كان جوهر الفريق جز ًءا من موظفي الشركات
Dinect and Rate&Goods

لقد نجحنا بالفعل في إنشاء منصة عمل ،و التي توفر استقبال
منصتنا
للسلع و الخدمات حتى قبل ICO
اآلن علينا أن نربط استقبال عمالت التشفير األخرى وبناء
البنية التحتية في العديد من البلدان .نحن مقتنعون بأننا سنكون
قادرين على القيام بذلك  ،ألن العديد من أعضاء فريقنا لديهم
خبرة كبيرة في تنفيذ مثل هذه المهام.تتيح منصتنا استخدام
عملة التشفير لدفع جزء من أو التكلفه الكامله
.للسلع أو الخدمات
تتسق هذه الصفقات مع القانون ،حيث أن النظام األساسي
يقوم بإصالحها كخصم وفقا لقواعد برنامج الوالء أو عروض
 ،التسويق
.مثل االميال أو نقاط المكافأه أو كوبونات الخصم
في الوقت نفسه ،تبقى النقود الورقيه لجميع المتاجر أيضا
حقيقيه و ذات صله

يضيف مشروعنا للتجاره القدره على قبول العمالت المشفره
باالضافه
الى طرق الدفع الحاليه
إصدار بري-ألفا من جويز متاح بالفعل عند الطلب للتنفيذ
لقد اختبرنا بالفعل حلول التكامل (جويز) في العديد من أنظمة
 بي أو إسنتوقع أن تظهر المتاجر األولى التي سيكون من الممكن دفع
ثمن مشتريانها بواسطة عملة التشفير في ربيع  2018في
روسيا و الصين
إيه بي آي -الخاص بنا -مفتوح ووصفه متوفر في الورقه
الصفراء
ميكانيكا برامج الوالء التي تنطوي على توفير خصومات على
عملةالتشفير
الهدايا والبطاقات المدفوعة مسبقا

االتصاالت
أندري ميخايليشين  -المدير العام Mikhaylishin Andrey
andrey@joys.digital
+7 (903) 944 3735
http://joys.digital

الكوبونات الرقمية  -يشمل شراء كوبونات رقمية لعملة
التشفير  ،والتي سوف تشمل أو تستبعد بمرونة أي من
البضاعة في الشيك
البلوك تشين و العمالت المشفره سيغيرون العالم و فريقنا
يعتزم المشاركه في هذا األمر حيث سيوفر للمجتمع في
المرحله االولى منصه دفع مريحه و سهلة االستخدام للشراء و
الدفع بالعمالت المشفره في أي متجر

عن مشروع JOYS

نقوم بإنشاء بنية تحتية تسمح لك بإجراء المعامالت باستخدام أي عملة
تشفير لدفع جزء من أو التكلفة الكاملة لعملية الشراء في جميع أنحاء العالم

إحتياجاتاالستثمار
نتوقع أن المبلغ اإلجمالي لالستثمارات في تطوير المنصة
وإنشاء البنية التحتية في أكبر األسواق في العالم لن يصل إلى
أكثر من  140مليون دوالر قبل بدء التمويل الذاتي للمشروع.
وسيتم استثمار األموال المكتسبة في تطوير البنية التحتية في
جميع أنحاء العالم

