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 الموجز التنفيذى لمشروع كارجو كوين

 ماهو كارجو كوين ؟
ي المملكة المتحدة -

 
وع عرض أوىل للعملة قائم ف  مشر

.  تم تصميم كارجو كوين  ليكون - ا ذكًيا ، وبرنامج عملة تشفير ، وإضفاء الالمركزية عىل التجارة والنقل العالميير 
ً
عقد

هدف المنصة هو تسهيل وتحسير  التفاعل بير  التجار ، وكالء الشحن ، خطوط الشحن ، وكالء الحجز باإلضافة إىل 
ي التجارة الدولية ونقل البضائع

 
 .جميع األطراف األخرى المشاركة ف

نتكارجو كو  -   .ين تربط العالم المادي للتجارة والنقل إىل البلوكشير  وتقنيات العمالت الرقمية عير اإلنير
 

 المشكلة والحلول
اء الذكي وخطاب االعتماد ودفعات العمالت  -

ي صناعة التجارة والنقل من خالل تنفيذ فاتورة عقد الشر
 
الحد من االحتيال ف

ي العقد الذكي  الرقمية. 
 
وط المسبقة المنصوص عليها ف  .يتم تحرير المدفوعات فقط بعد استيفاء الشر

خفض التكاليف. وخفضت العقود الذكية لوثائق الشحن وخطاب االعتماد من خالل إلغاء الرسوم المرصفية العالية  -
ي عىل تكلفة التوصيل الدولية وتكالي

 .ف المكاتب الثابتةلخدمات الضمان. فاتورة الشحن الذكية تقض 
ي وقت واحد من  -

 
وط العقد الذكية المحددة مسبقا والتحقق منها ف . تبادل الوثائق هو لحظة وفقا لشر التقليل من التأخير

 .سلسلة كتلة
. وهو يعتمد عىل تقنية خوارزمية البلوكشير  دون أي احتمال  - تأمير  المعلومات. عملة البضائع مضمونة بشكل طبيعي

 .ماتتشب المعلو 
يوم -  زيادة الثقة. يعتمد عىل البنية التحتية العامة لـ بلوكشير  اإليثير
ي الكامل لجميع المعامالت ، وبالتاىلي تجنب مخاطر الفقد  -

األرشفة اآلمنة. تعتمد عملة البضائع عىل التخزين التاريخ 
 .المادي أو إتالف الوثائق

 
 ماىه اإلهداف

ي للتجارة والنقل ، مدعوًما بـ البلوكشير  والعقود ذكية  هدف كارجو  - -
 .كوين هو إنشاء سوق عالمي مجان 

ي هو تعزيز ورفع قيمة عملة كارجو كوين - -
 الهدف النهان 

 
 كيف سنحقق األهداف؟

: إنشاء وإدخال إىل السوق منصة عالمية مجانية لصناعة النقل البحري . إنشاء قاعدة واسعة من 1الخطوة  -

ي المنصةالمست
 
 .خدمير  عىل قسم الخدمات المجانية ف

 .: إدخال العقود الذكية لمستخدمي المنصة2الخطوة  -
ي الطلب = زيادة 3الخطوة  -

 
: إن استخدام العقود الذكية من قبل المستخدمير  يخلق طلًبا عىل عملة كارجو كوين . زيادة ف

ي القيمة
 
 .ف

 
 ؟ماذا تفعل العقود الذكية الخاصة بكارجو كوين

 .بوليصة الشحن الذكية. تقليل االحتيال وتوفير الوقت وخفض التكلفة وسهولة التعامل والتبادل بير  األطراف -
 .خطاب االعتماد الذك  وحسابات الضمان. آمنة ورسيعة ورخيصة -
ة بير  المشاركير   -  .التسويات المبارسر

 .الخدمات ومعامالت تجارة البضائع يتم استخدام العقود الذكية لدفعات الشحن ومدفوعات
 
 

 توقعات السوق
 (UNCTAD 2016 *) مليار دوالر أمريكي  380مدفوعات شحن بقيمة  -

 (2016قيمة البضائع المنقولة بحرا )* منظمة التجارة العالمية  -تريليون دوالر أمريكي  12
 .ماليير  من المستخدمير   -
 فقط جزء الخدمات من منصة كارجو كوين ذات الرسوم الشهرية المرتفعة منافسة محدودة محدودة -

ً
 .تغطي جزئيا

ي السوق -
 
  .ال يتوفر أي عقود ذكية لوثائق الشحن وخطاب االعتماد ف
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 ماىه منصات تداول عملة كارجو كوين؟
- Nauticus  منصة 
 المنصات األخرى قريبا -
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