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منصة Lendingblock
منصة اإلقراض هو نظام بيئي قائم بذاته لالقتراض الكامل المضمون واإلقراض من األصول التشفير ،تتألف من جزأين
منفصلين حتى اآلن متكاملة .هذه هي ( )1تبادل في الوقت الحقيقي يربط بين المقترضين والمقرضين (المتعددين) الذي يوفر
أفضل تنفيذ للطرفين  ،و  )2نظام تشغيل قائم على عقد ذكي يقوم بتنفيذ شروط اتفاقية اإلقراض التي أنشأتها البورصة  ،بما في
ذلك التحويل األولي ومدفوعات الفائدة وإدارة الضمانات والمعالجة االفتراضية والسداد.

فوائد منصة Lendingblock
اقتراض أي أصل رقمي
يمكن للمقترضين  ،بما في ذلك الصناديق
والمستثمرين وصانعي السوق والتجار ،
الوصول إلى األصول لدعم التداول أو تمويل
رأس المال العامل أو احتياجات تمويل االستثمار

أقرض أي أصل رقمي
يمكن للمقرضين  ،بما في ذلك األفراد
والمؤسسات  ،أن يحصلوا ببساطة وبأمان على
دخل إضافي على االستثمارات طويلة األجل

آمن ومضمون
تعمل الضمانات المدارة بشكل فعال وأمن
التشفير المتقدم على حماية المقترضين
والمقرضين

بسيط وشفاف
تتم مطابقة المقترضين والمقرضين بشفافية
وبشكل عادل على أساس “أفضل سعر  ،تاريخ
أول”

رمز لد
ويؤدي الرمز المميز للداللة على ذلك دورا حاسما في هذا النظام اإليكولوجي ،حيث يعمل بوصفه الوسيلة الوحيدة لدفع الفائدة من
المقترضين إلى المقرضين ،والوسيلة الوحيدة لدفع رسوم منصة اإلقراض.
إن استخدام رمز  LNDكوسيلة للدفع له ميزتان أساسيتان:

ا.

ومن المتوقع أن يكون لدى نسبة كبيرة من مستخدمي  Lendingblockمحفظة من القروض المشفرة  ،والتي ستحقق
فوائد وتقتضي دفعات الفائدة .وسيؤدي استخدام وسيط مشترك عبر هذه الحافظة إلى تبسيط االستالم وسداد الفائدة ،
وتخفيض تكلفة رسوم الصرف التي كان سيتم تكبدها بخالف ذلك.

ب.

إن استخدام عملة مشتركة يم ّكن ً
حل فنيًا أبسط من ذلك بكثير لتلبية متطلبات المعالجة التشغيلية للقرض  ،والحد من
التعقيدات والمخاطر والمصروفات التي يمكن نقلها إلى مستخدمي المنصة  ،مما يؤدي إلى انخفاض العوائد للمقرضين
وتكاليف أعلى للمقترضين.

العرض والطلب من رمزية لد
سعر أحد األصول في سوق فعالة هو وظيفة العرض والطلب .ويبلغ إجمالي المعروض من رمز  LNDبشكل دائم
 ، LND 100000000منها

ا.

توريد LND
سيتم توزيع  )60٪( 600000000خالل المراحل الثالث من عملية البيع بالرمز
سيتم االحتفاظ بـ  )15٪( 150.000.000كصندوق استثماري واستثماري استراتيجي
سيتم توزيع  )20٪( 200،000،000على المؤسسين والفريق وخاضعين لاللتزام على مدى عامين
سيتم توزيع  )5٪( 50،000،000على المستشارين والمؤيدين  ،وال تخضع لفترة االستحقاق
توزيع الرموز
بيع خاص 5٪

المؤسسون ٪ 15
فريق 5٪
أنصار 5٪

العرض المسبق 45٪

صندوق النمو 15٪
البيع الرئيسي ٪ 10

بالنظر إلى الحد األقصى لمساهمة مقدارها  10ماليين دوالر لنسبة  60٪من إجمالي العرض  ،ينتج عن ذلك سعر أولي
فعال لكل  LNDيبلغ  0.01666667دوالرً ا أمريكيًا.
وبصرف النظر عن العرض المتداول المحدد أعاله  ،فإن العرض المتاح الفعال يتم تقليله من خالل عدد رموز LND
التي تم االحتفاظ بها كاستثمارات سلبية مستثمرة طويلة األجل بدالً من مستخدمي النظام األساسي النشط.

ب.

طلب LND
نظرً ا الستخدام رمز  LNDالمميز  ،يتم توجيه مستوى الطلب من خالل مستوى استخدام منصة  Lendingblockبما
في ذلك:
عدد المشاركين والقروض
حجم القروض
مدة القروض

تفاصيل بيع الرمز المميز
برنامج

متوسطة للدفع وتلقي الفائدة على

التوافق الرمز المميز

إرك-20

توزيع بيع الرمز المميز سيتم

 600مليون

اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻘﺒوﻟﺔ

ETH

الغطاء الناعم

توزيع بيع الرمز المميز سيتم تقديم  600مليون  60٪من إجمالي العرض من
خالل
ﻟن ﺘﻘﺒل أﻴﺔ أﺸﮐﺎل أﺨرى ﻤن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت

 5ماليين دوالر

غطاء صلب

اكتب الرمز المميز رمز  Token LNDهو رمز مميز .هذا هو الوحيد

عاد إلى المشترين (ناقص النفقات تكبدها)

 10مليون دوالر أمريكي

البيع الرئيسي

من  14إلى  22أبريل

الرموز غير المرغوب فيها

التي تم حرقها

ما قبل البيع  7إلى  14أبريل
البيع الرئيسي من  15إلى  22أبريل

برنامج

بيع ما قبل البيع
 15:00بتوقيت جرينتش  7أبريل

يبدأ البيع في الساعة
ينتهي

 15:00بتوقيت جرينتش  15أبريل
 15:00بتوقيت جرينتش  22أبريل

 15:00بتوقيت جرينتش  14أبريل

الرموز المميزة (بما في ذلك المكافأة)

)٪ 10( 100،000،000

)٪ 45( 450،000،000

مكافأة

 ٪ 20مكافأة

ال مكافأة

قفل حتى الرموز

 30يوما

-

الهدف  /الحد األقصى

2m $

7.5m $

Individual cap

التي تم حرقها
السعر الفعلي

 25000دوالر والحد األقصى 500،000

الحد األقصى للدفعة الفردية 25000

0.01667 $

0.02 $

استخدام األموال
غطاء الطوارئ ٪ 10
تطوير خدمات المنصات األساسية 20٪
اإلدارة األساسية 10٪

تطوير أداة المستخدم 20٪

تطوير التكامالت 10٪

خبير خدمات خارجية 15٪

المبيعات والتسويق 15٪

فريق مؤسس

S

2
L

ستيف سوين
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي
 20عاما من االستثمار المصرفي والتكنولوجيا
 MDوشريك ؛ Lehman، Macquarie،

ليندا وانغ
مؤسس مشارك و COO
مطور المنتج  Blockchainومنصة اإلقراض
الرئيس التنفيذي  ،عالم الكمبيوتر UCL، Cam� .

