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الموجز التنفيذى لمشروع كارجو كوين
ماهو كارجو كوين ؟
 رمشوع عرض أوىل للعملة قائم يف المملكة المتحدة
ً
ً
العالميي.
تشفي  ،وإضفاء الالمركزية عىل التجارة والنقل
تم تصميم كارجو كوين ليكون عقدا ذكيا  ،وبرنامج عملةر
ر
وتحسي التفاعل ربي التجار  ،وكالء الشحن  ،خطوط الشحن  ،وكالء الحجز باإلضافة إىل
هدف المنصة هو تسهيل
ر
جميع األطراف األخرى المشاركة يف التجارة الدولية ونقل البضائع.
كارجو كوين تربط العالم المادي للتجارة والنقل إىل البلوكشي وتقنيات العمالت الرقمية عي راإلنينت .
ر
ر
المشكلة والحلول
ر
الذك وخطاب االعتماد ودفعات العمالت
الحد من االحتيال يف صناعة التجارة والنقل من خالل تنفيذ فاتورة عقد الشاء ير
الذك.
الرقمية .يتم تحرير المدفوعات فقط بعد استيفاء الشوط المسبقة المنصوص عليها يف العقد ي
خفض التكاليف .وخفضت العقود الذكية لوثائق الشحن وخطاب االعتماد من خالل إلغاء الرسوم المرصفية العاليةتقض عىل تكلفة التوصيل الدولية وتكاليف المكاتب الثابتة.
لخدمات الضمان .فاتورة الشحن الذكية
ي
ر
التأخي .تبادل الوثائق هو لحظة وفقا لشوط العقد الذكية المحددة مسبقا والتحقق منها يف وقت واحد من
التقليل منر
سلسلة كتلة.
البلوكشي دون أي احتمال
طبيع .وهو يعتمد عىل تقنية خوارزمية
تأمي المعلومات .عملة البضائع مضمونة بشكل
ر
 ري
تشب المعلومات.
زيادة الثقة.اإليثييوم
بلوكشي
ـ
ل
العامة
التحتية
البنية
عىل
يعتمد
ر
ر
وبالتاىل تجنب مخاطر الفقد
التاريخ الكامل لجميع المعامالت ،
األرشفة اآلمنة .تعتمد عملة البضائع عىل التخزيني
ي
المادي أو إتالف الوثائق.

-

ماىه اإلهداف
ً
البلوكشي والعقود ذكية.
مجان للتجارة والنقل  ،مدعوما بـ
عالم
هدف كارجو كوين هو إنشاء سوقر
ي
ي
النهان هو تعزيز ورفع قيمة عملة كارجو كوين
الهدفي

كيف سنحقق األهداف؟
الخطوة  :1إنشاء وإدخال إىل السوق منصة عالمية مجانية لصناعة النقل البحري  .إنشاء قاعدة واسعة منخدمي عىل قسم الخدمات المجانية يف المنصة.
المست
ر
:
لمستخدم المنصة.
الخطوة  2إدخال العقود الذكيةي
المستخدمي يخلق ً
طلبا عىل عملة كارجو كوين  .زيادة يف الطلب = زيادة
قبل
من
الذكية
الخطوة  :3إن استخدام العقودر
يف القيمة.
ماذا تفعل العقود الذكية الخاصة بكارجو كوين؟
وتوفي الوقت وخفض التكلفة وسهولة التعامل والتبادل ربي األطراف.
بوليصة الشحن الذكية .تقليل االحتيالر
.
خطاب االعتماد الذك وحسابات الضمان آمنة ورسيعة ورخيصة.ر
كي.
التسوياتالمبارسة ربي المشار ر
يتم استخدام العقود الذكية لدفعات الشحن ومدفوعات الخدمات ومعامالت تجارة البضائع.

توقعات السوق
أمريك)(* UNCTAD 2016
مدفوعات شحن بقيمة  380مليار دوالري
أمريك  -قيمة البضائع المنقولة بحرا (* منظمة التجارة العالمية )2016
12تريليون دوالر
ي
المستخدمي.
ماليي من
ر
 رً
تغط جزئيا فقط جزء الخدمات من منصة كارجو كوين ذات الرسوم الشهرية المرتفعة.
منافسة محدودة محدودةي
-ال يتوفر أي عقود ذكية لوثائق الشحن وخطاب االعتماد يف السوق .
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ماىه منصات تداول عملة كارجو كوين؟
 Nauticusمنصة -المنصات األخرى قريبا
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