COIN AND PLATFORM
אמס עבטמ
תא ןיזמ םג אלא ,דונרטסאמ תשר לע ססובמה עבטמ לש תונורתיה לכ לעב קר אל אוה הזה עבטמ
ימל ירמוח ץירמת שמשמ עבטמה .חותיפלו ללכה תבוטל ןיי’צקולב חותיפ לש תיגולוקאה תכרעמה
.ןיי’צקולב לש תיגולוקאה תכרעמה חותיפל םורתל הצורש
ןיי’צקולב ירצומ לש תרוקיבלו ןיי’צקולב חותיפל םיתוריש ןווגמ ףילחהל ידכ וב שמתשהל ןתינ
 .םורובק טראמס תמרופטלפב
םירתופ ונא המישמ וזיא
ל עיגהל לוכי תויזחתה יפ לעו ,ילאיצננופסקא ןפואב לדג םיקולב רוצייל תונורתפ לש ימלועה קוויש
 2022תנש דע רלוד דראילימ -7.6
ןיי’צקולב תייגולונכטב ןיינע לש ימואתפ ץוציפ
הז םוחתב םירושיכו םיחמומ לש רוסחמל םרג
ןיי’צקולב תונורתפו טראמס יזוח חותיפב םיחמומב ןהלש ךרוצה תא קפסל תולוכי ןניא תורבח
תולגתמ רשאכ ,ןמזה לכ םינתשמה םיאנת לש הביבסב םינימא תונורתפ קפסל םיצלאנ םיחתפמ
ןוחטיבל םירושקה םינוכיסו תושדח הפרות תודוקנ

םיקסע
,תוכיא תרקב
גוריד תכרעמ
לומגו םיפתתשמה
עויס רובע

םורובק טראמס עבטמ דבוע ךיא
יזוח חותיפ לש קוויש
תונורתפו טראמס
ןיי’צקולב

םיחתפמ

הרובח
עדי סיסב ,תוכיא תרקב ,ףתושמ חותיפ
ןויסינו

קר אל איה םורובק טראמס תמרופטלפ
תרדסומה ןיי’צקולב חותיפל תיגולוקא תכרעמ
רוקמ םג אלא ,תיעוצקמה הליהקה ידי לע
עבטמ .הז םוחתב ןויסינו עדי לש חותפ
רובע יפסכ יעצמא אוה םורובק טראמס
תויצקארטניא רובעו תואקסעב םיפתתשמ
טראמס תמרופטלפב תורחא תויעוצקמ
.םורובק

:ותריכמ יאנתו םורובק טראמס עבטמ לש הייצקיפיצפס
תויטרפו תוידיימ תואקסע
ןיי’צקולב חותיפ לש לדגו ךלוהה קווישב הצופתה בקע ההובג תוליזנ
תרהצומ תויחוור ,היצלפניאהמ ענמיהלו עבטמה וכרע לש תינגרואה היילעה תא חיטבהל ידכ
תוסרובל היינפה ,ךכ לשב .האלמ המצעל עיגת המרופטלפהש רחאל תחפות דונרטסאמ לש
חווטב עבטמה לש וכרע ךמתיי ,קזח שוקיב םע דחי .עבטמה לש ותשיכרל הדיחיה ךרדל ךופהת
ךוראה
ליגר קנעמל האוושהב םימעפ  22.5יפ לודג קנעמ קפסת דונרטסאמ לש תמדקומה ותשיכר
 04.07.2018דע ךרעב  132480,קולב דע( קולב לכ רובע

עבטמה לש ותריכמ ךיראת

04.04.2018 – 01.07.2018
היצקיפיצפס
25 000 000
)1 000 000 (5%
100
60 seconds
3 MB
4 hours
SQR
3000 SQR
1 USD
קולב לכ

תועבטמ לש ילמיסקמ רפסמ
ןיימרפ
ןושארה קולבה)(POS
םיקולב תריצי ןמז
ילמיסקמ קולב לדוג
עבטמה תולימג לש התגשה ןמז
רקיט
דונרטסאמ תולע
םתירוגלא לש תובכרומה יוניש

רכש ןוימ
4.5 SQR
0.2 SQR

םיקולב  132480דע -0מ קנעמ
םיקולב -132480מ רתוי רובע קנעמ

