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السفر عمولة حجوزات 

التأمينات

العضوية رسوم 

االئتمانية السفر  بطاقة  تجديد 

رسوم تحويل األموال بين المستخدمين

استخدام بطاقة السفر االئتمانية في الدفع

اإلعالنات

لشركاء برنامج ماكوين MQL عمولة بيع

تداول األصول االلكتروني

تمكين الشركاء من تبني خدمات ماكوين

السفر عمولة تحقيق مبيعات كبيرة لمقدمي خدمات 

المنصة
برنامج
الوالء

بطاقات
السفر

االئتمانية

ال تكتمل تجربة السفر بدون برنامج والء مجزي ومبهج يجذب ويقدر المستخدمين باإلضافة إلى إفادة وتقدير 
شركاء ماكوين. برنامج الوالء مع المنصة المتكاملة ماكوين سيوفران أحدث الخدمات التي يطلبها المسافرين 
للمنصة  العمالء  الفهم، مما سيزيد بشكل كبير من استمرار استخدام  باإلضافة إلى توفير حوافز جذابة سهلة 

واستمرار حماس المنتفعين اتجاه ماكوين.

الشريعة  يطابق  بتداولها بشكل  إصدارها والسماح  MQS وMQL. سيتم  ستصدر ماكوين أصوال مشفرة وهي: 
المشتركين مقابل كل  األعضاء  لمكافأة  استخدامها  نقاط والء مشفرة سيتم  عن  عبارة  MQL هو  اإلسالمية. 
تفاعل مفيد مع ماكوين وخدماتها ومقابل استخدام بطاقة السفر التي تصدر من ماكوين ألي عملية شراء خارج 
الماليين والمتخصصين في مختلف  إلى شركاء ماكوين   MQL بيع  إلى ذلك، سيتم  باإلضافة  منصة ماكوين. 
مجاالت السفر. سوف يمكنهم استخدامها لمكافأة عمالئهم من خالل ماكوين أو خارج منصة ماكوين، مما 

يساعدهم على زيادة والء عمالئهم نحوهم.

يعني  امتالكها   .)e-Shares/Security Tokens( مشفرة  الكترونية  أسهم  عن  عبارة  فهو   ،MQSلـ بالنسبة  أما 
امتالك صاحبها ألسهم في الشركة تتأثر قيمتها بأداء الشركة. سيتم توزيع %30 من أرباح ماكوين على مالكي 
رمز الضمان MQS على أساس يومي. الحصة من األرباح سيتم إيداعها في بطاقة ماكوين االئتمانية للسفر التي 
يملكها المستثمر بشكل شهري تلقائيًا. سيتمكن المستثمر بعدها من إرسال مستحقاته المالية لحسابه البنكي 

عند الرغبة.

يتيح نموذج عمل ماكوين مجموعة متنوعة من مصادر الربح تشمل ما يلي:

جدول 1: مصادر ربح ماكوين

Fin- )    ماكوين هي منصة سفر تكاملية تنتفع من برمجيات متقدمة، وتقنية مالية 
tech( وبلوكتشين )Blockchain( المركزي لتوفير منصة سفر عالية الجودة وتنافسية 
للغاية من حيث األسعار. سوف تقبل منصة ماكوين عدة أنواع من العمالت للدفع 
cryptocurren- االلكترونية  العمل  من  محددة  ومجموعة  الورقية  العمل  )تتضمن 

cies(. تشمل الخدمات التي ستوفرها ماكوين ما يلي: 
وهذا  والكترونية.  ورقية  متعددة  عمالت  تقبل  )ماستركارد(  سفر  بطاقات  إصدار   •
يعني أنه يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام العمل االلكترونية أو العمل الورقية 
من خالل البطاقة في حالة قبول البائع الدفع ببطاقة ماستركارد. باإلضافة إلى ذلك، 
نقود  سحب  من  المستخدم  يمكن   Cash Pooling نظام  لتقنية  ماكوين  استخدام 
ورقية من أجهزة الصراف اآللي حتى إذا كانت البطاقة تحتوي على عمل الكترونية 

فقط.

• تداول العمل من خالل سوق ماكوين لتداول األصول.

• مجموعة كبيرة ومتنوعة لخدمات السفريات تتضمن:
- استئجار غرف الفنادق وغرف فندقية منزلية وشقق فندقية.

- رحالت طيران عادية ورحالت طيران خاصة. 
- أنواع مختلفة من المواصالت تتضمن خدمات السائق الخاص، استئجار السيارات من 
ارات  الشركات، استئجار السيارات من األفراد، سائق حافلة صغيرة خاص، حجز تذاكر العبَّ

بين المدن والدول.
- إعادة بيع الحجز.

- نقل المركبات: يقوم عميل واحد بتوصيل سيارة من المكان أ إلى المكان ب مجاًنا، 
بينما يحصل اآلخر على نقل سيارته مجاًنا أو مقابل رسوم بسيطة.

• القدرة على شراء وتوصيل الهدايا للعائلة واألصدقاء عن بعد.

• شراء األدوات والبضائع الخاصة بالسفر.
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     استناًدا إلى دراسة Global Travel Intentions Study التي قامت بها شركة Visa سنة 2018، يبلغ متوسط 
اإلنفاق لكل رحلة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 2،666 دوالًرا. باإلضافة الى ذلك، يبلغ متوسط معدل 
تحول الزائر الى زبون لمواقع حجوزات السفر عبر االنترنت ٪3.55 وفًقا لـدراسة موقع WordStream. أيضًا، يزور 
مواقع منافسي ماكوين أكثر من 2 مليون مستخدم شهرًيا. من كل هذه المعطيات، يمكننا عمل التوقعات 
المالية التالية عندما يزور ماكوين 2 مليون زائر. الحظ أن التوقعات أدناه تأخذ بعين االعتبار مصدر ايرادات واحد 

فقط، وهو رسوم الحجز إذا كان ثابتًا بنسبة 5٪. 

توقعات ماكوين المالية

2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000عدد الزوار

متوسط 
معدل 

التحويل الى 
زبون

%2%2.42%3%3.55%4%5

عدد 
الحجوزات

40,00048,40060,00071,00080,000100,000

متوسط 
المبيعات 
الشهرية

$106,640,000$129,034,400$159,960,000$189,286,000$213,280,000$266,600,000

متوسط 
اإليرادات
الشهرية

)برسوم 5%(

$5,332,000$6,451,720$7,998,000$9,464,300$10,664,000$13,330,000

اإليرادات 
السنوية 
المتوقعة

$63,984,000$77,420,640$95,976,000$113,571,600$127,968,000$159,960,000

مــاكــويــــن هي عبارة عن 
تستخدم  تكاملية  سفر  منصة 
مالية  وتقنيات  متقدمة  برامج 
وتقنية البلوكتشين الال مركزية 
الجودة  عالي  سفر  سوق  لتوفير 

بأسعار تنافسية.
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مقدمة
    مستقبل السفر قريب منا، وأقوى ما يجسد هذا المستقبل هو ظهور خيارات جديدة ومفاجئة. مما يجسد هذا 
المستقبل التقدم في الخدمات االلكترونية في مجال السفر والسياحة وازدياد تنوع الخيارات والخدمات. كل 

ذلك يجعل سرعة اتخاذ العميل للقرار تزداد وكذلك خطر انعدام والء العميل للشركات يزداد.

 )Fintech( مالية  بالتقنيات  تستعين  المتكاملة  المنصة  هذه  متكاملة.  سفر  منصة  لتكوين  تسعى  ماكوين 
العمالء وعوامل  ويحتاجه  يطلبه  ما  على  بناء  والخيارات  الفائدة  قدر ممكن من  أقصى  لتقديم  والبلوكتشين 

أخرى في الوقت الراهن وفي المستقبل، كل ذلك بلمس شاشة الجوال أو ضغطة زر.

من خالل منصة واحدة، ماكوين تبحث وتحلل الخيارات من حيث توفرها وتكلفتها على العميل وتقوم بتقديم 
أفضل التوصيات بناء على تحقيقها لراحة العميل، وكونها بأسعار ممتازة تتماشى مع نمط حياة كل عميل.

خدمات السفر التي سيتم توفيرها تتضمن رحالت الطيران، حجز الفنادق، استئجار السيارات، استئجار قائد مركبة 
شخصي والكثير من الخدمات التي سيتم اضافتها لمنصة ماكوين مع نمو الشركة. من خطط التوسع المستقبلية 
تضمن المنصة ليس فقط للخدمات بل للخدمات والمنتجات الخاصة بالسفر، باإلضافة الى تقديم محتوى يناسب 
مجال السفر بشكل متصاعد مما يدعم تقديم تجارب مميزة وجديدة للعميل. باإلضافة الى ذلك، شركاء ماكوين 
في مجال السفر وتقديم المحتوى سيكونون جزءا من تكامل ما تقدمه ماكوين، وذلك يقدم قيمة أكبر للعميل.

   من األمور األخرى التي تميز ماكوين هو انها ستصدر بطاقات ائتمانية 
للسفر )ماستركارد( والتي تتميز بإمكانية احتوائها على مجموعة متنوعة 
البطاقة  صاحب  ان  ذلك  ميزة  الكترونية.  وغير  الكترونية  العمالت  من 
سيتمكن بيسر وسهولة وسرعة من التحويل بين العمل في دون الحاجة 

للتعامل مع جهة أخرى.

 MQL ستقوم ماكوين بإصدار نوعين من األصول االلكترونية: نقاط الوالء
لمكافأة العمالء األوفياء ورمز الضمان MQS Security Token. MQL هي 
السفر  شركات  تستخدمها  التي  النقاط  على  تتفوق  متقدمة  والء  نقاط 
عمالء  مكافأة  سيتم  استخدامها.  إمكانية  المرونة في  حيث  من  األخرى 
ماكوين بهذه النقاط من ماكوين ومن شركائها االستراتيجيين لكل عملية 
حجز أو شراء يقوم بها العميل أو للتفاعل الذي يأتي من العميل وله قيمة. 
للشركة،  أسهم مشفرة  عن  عبارة  MQS، فهي  الضمان  لرموز  بالنسبة  أما 
توزيع  يماثل امتالك أسهم في شركة ماكوين. سيتم  أن امتالكها  يعني 

.MQS 30% من أرباح ماكوين على مالك رمز الضمان

اسم شركة ماكوين مستوحى من اسم طير MacQueen Bustard، وهو 
من عائلة طيور الحبارى. يتميز هذا الطير بأنه كثير الهجرة، حيث ان معدل 
هي  ماكوين  شركة  نظرة  يوميا.  كيلومترًا   220 يغطيها  التي  المسافة 
كل  فيها  تتوفر  ومنصة  المعنيين،  جميع  خاللها  من  ينتفع  منصة  إنشاء 
المنصة  لهذه  المالية  والعمليات  تنافسية  األسعار  بأكثر  السفر  حاجات 

تتطلب أقل قدر ممكن من الجهد.
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الوضع الحالي
    يتكون نظام الدفع التقليدي عبر اإلنترنت من وسطاء متعددين، وهم بوابة الدفع، والبنوك، وشركات البطاقات 
النظام  المزدوج. هذا  الدفع  الحماية من االحتيال ومشكلة  مثل ماستر كارد وفيزا، وذلك ألسباب عديدة مثل 
يتطلب وقًتا طوياًل لمعالجة المدفوعات، والتي تتراوح بين يومين إلى سبعة أيام. تؤثر التأخيرات في تحويل 

 .)OTAs( المدفوعات على العالقة بين مقدمي الخدمة ووكاالت السفر عبر اإلنترنت

باإلضافة إلى ذلك، هذا الوضع يؤدي الى تراكم الرسوم. يضيف كل من هؤالء الوسطاء رسوًما تؤثر في النهاية 
على سعر الحجز، ناهيك عن الرسوم التي تتقاضاها وكاالت السفر االلكترونية، والتي تتراوح من 15 إلى 30٪ 
أو أكثر من ذلك. يوضح سلوك العميل أن األولوية في سوق السفر والضيافة للسعر األكثر تنافسية، بشرط ان 
تكون جودة الخدمات المتاحة جيدة. لذلك ينتقل العمالء من منصة سفر الكترونية واحدة تلو األخرى للعثور على 
أفضل سعر متوفر. هذا هو السبب في نجاح برامج المقارنة في الحصول على العمالء؛ توفر عنهم العناء والوقت 

الذي سيقضوه في البحث والمقارنة. 

مشكلة أخرى وهي مرتبطة بالتعامل بالعمل االلكترونية. في معظم الحاالت، يتوجب على األفراد التعامل مع 
الورقية.  بالعمالت  ومبادلتها  لبيعها  أو  الورقية  العمالت  باستخدام  لشراءها  الرقمية  العمالت  تداول  مواقع 
تستغرق هذه العملية وقًتا طوياًل وأغلب األفراد في الزمن الحالي ليسوا معتادين على مثل هذا النشاط. كما 
يحد ذلك من قدرة المالك على تبديل العمل بشكل سريع ودون الحاجة الى االنترنت. إضافًة إلى ذلك، فإن أسعار 

الصرف والرسوم مكلفة. 

تركيز ماكوين األساسي هو تحسين هذه الجوانب بدعم من التقنيات المالية )Fintech( والبلوكتشين
 )Blockchain( في مجال السفر والضيافة.

تحليل السوق
السوق العالمي للسفر والسياحة عبر االنترنت

السوق العالمية المنافسة فيها عالية. يضم السوق العالمي العديد من المنافسين المعروفين والمشهورين مثل 
Booking و Expedia و Airbnb. توضح البيانات أدناه مقدار الزوار التي تزور مواقع منافسي ماكوين شهرًيا في 
2017. إن اهتمام  إيرادات المنافسين لعام  2018. باإلضافة إلى ذلك، يوجد رسم بياني يوضح إجمالي  عام 
الكثير المنافسين موجه نحو أمريكا الشمالية والجنوبية وشرق آسيا وأوروبا. يعتبر الشرق األوسط بداية رائعة لـ 

ماكوين ألن المنافسة منخفضة نسبيًا مقارنة بالسوق العالمية.

* الشرق األوسط أوتا
** حجوزات الحجز: Booking.com ، Priceline.com ، كاياك ، أجودا.كوم

*** المصدر: شبكة مماثلة

ستعتمد ماكوين تقنيات مالية 
وتقنيـة البلوكتشيــن لتقـليــل 
التكــالـيــف وتـحسـيــن األمـــان 
المالي والسرعة والشفافيـة.
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نظرة على سوق الشرق األوسط
EyeFor-      إن استخدام اإلنترنت والتطبيقات اإللكترونية في الشرق األوسط يتزايد بسرعة كبيرة. وفًقا لمقال
Travel المنشور عام 2018، فإن معدل انتشار استخدام اإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي يرتفع بمعدل 

56 %، وهو أعلى من معدل االنتشار العالمي البالغ %35.

 Shaping the Future of Travel in the Gulf Cooperation “ إضافة إلى ذلك، أصدرت أماديوس دراسة بعنوان
Council” من قبل فروست أند سوليفان. ُتظهر الدراسة توقًعا يشير إلى أن إجمالي إنفاق المسافرين الخليجيين 
في السفر من المتوقع أن تصل إلى 94 مليار دوالر في عام 2020. وأجرت كذلك فيزا دراسة عن نوايا السفر 
في عام 2018. وكشفت الدراسة أن المسافرين من الشرق األوسط وأفريقيا ينفقون أموااًل أكثر في الرحلة 

الواحدة مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم. البيانات أدناه تلخص النتائج من هذه التقارير المذكورة.

التوقعات المالية لماكوين
    في دراسة أدتها شركة فيزا لنوايا السفر )Visa Global Travel Intentions study 2018(، متوسط اإلنفاق 
لرحلة السفر الواحدة لمسافري دول الشرق األوسط وأفريقيا هو 2,666$. باإلضافة إلى ذلك، متوسط نسبة 
الزوار الذين يصبحون زبائن لشركات السفر والضيافة عن اإلعالن عن طريق Google ads هو %3.55 كما توضح 
دراسة WordStream. في حال أن زوار موقع ماكوين بلغ 2 مليون زائر للشهر الواحد )وهو عدد قليل مقارنة 

بالمنافسين(، وكانت عمولة الحجوزات %5، التوقعات المالية ستكون كما يلي:

 توقعات ماكوين المالية

2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000عدد الزوار

متوسط 
معدل 

التحويل الى 
زبون

%2%2.42%3%3.55%4%5

عدد 
40,00048,40060,00071,00080,000100,000الحجوزات

متوسط 
المبيعات 
الشهرية

$106,640,000$129,034,400$159,960,000$189,286,000$213,280,000$266,600,000

متوسط 
اإليرادات
الشهرية

)برسوم 5%(
$5,332,000$6,451,720$7,998,000$9,464,300$10,664,000$13,330,000

اإليرادات 
السنوية 
المتوقعة

$63,984,000$77,420,640$95,976,000$113,571,600$127,968,000$159,960,000

Average Spend Per Trip By Region 
(in USD)
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Asia Pacific
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                       $2,666

                $2,248

          $1,793

      $1,677
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Intended Spend for Next Trip 
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China

Australia

United States
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            $4,800

     $4,034

$3,529

$3.500

$3,474

Travel Spend by GCC Travelers 
(inbillion USD)
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$216
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$94
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متوسط اإلنفاق لكل رحلة حسب المنطقة
)بالدوالر األمريكي(

السفر تنفق من قبل المسافرين دول مجلس 
التعاون الخليجي

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

يقصد اإلنفاق لرحلة القادمة
)بالدوالر األمريكي(

ماكوين
التخطيط المالي

السعودية

الصين

استراليا

الواليات المتحدة

الكويت

الشرق األوسط 
وإفريقيا

اميركا الشمالية 
واميركا الجنوبية

عالمي

آسيا والمحيط 
الهادئ

أوروبا
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)Fintech( التقنيات المالية

)Cash Pooling( تقنية التجميع المالي
التعامل  قابلية  الحسابات مع  بين مجموعة من  عالية  بدقة  األموال  تحويل  النظام هي سرعة     مهمة هذا 
التجميع  العمالء من خالل منصة ماكوين سوف تدخل في نظام  تلقيها من  يتم  بعمالت متنوعة. كل دفعة 
المالي. سيقوم النظام بإدارة تدفق جميع أنواع المعامالت. أهم مزية هي ان هذا النظام يعمل على جعل 
عملية توزيع األموال على جميع األطراف المعينة بطريقة تلقائية ومحسنة تقلل التكاليف اإلجمالية المرتبطة 

بالمعامالت المالية. يوضح الرسم أدناه نظام التجميع المالي الذي ستعتمده ماكوين وحركة األموال فيه.

القيمة المضافة
بلوكتشين ماكوين

إلى تحسين  إضافًة  للشركة،  المالي  األداء  البلوكتشين في تحسين مصداقية وشفافية  تكمن قيمة وأهمية 
البلوكتشين  ذلك،  على  عالوة  ذلك.  أتمتتة  خالل  من  المزدوج  واإلنفاق  االحتيالية  المدفوعات  من  الحماية 

الالمركزية تعزز وتزيد الحماية وتحسن من الثقة. البلوكتشين الخاصة بماكوين ستكون المركزية خصوصية.
سيتمكن  مختلفة.  مناطق  في  االستراتيجيين  وشركاءها  ماكوين  قبل  من  ستدار  البلوكتشين  أن  يعني  ذلك 
برنامج  جاذبية  لعمالئهم، مستفيدين من  للسفر  االئتمانية  بطاقات ماكوين  إصدار  االستراتيجيون من  الشركاء 
الوالء الذي سيتم تفصيله في قسم آخر. يمكنهم أيضًا استخدام بلوكتشين ماكوين الحتياجاتهم التشغيلية في 
المستهلك وأنشطته داخل  بيانات دراسات سلوك  إلى ذلك، سوف تشاركهم ماكوين  باإلضافة  رغبتهم.  حال 
ماكوين. المشاركة في بلوكتشين ماكوين حصرية، ويسمح فقط للكيانات التي سيساهم وجودها في دعم 

نمو ماكوين.
توافق  خوارزمية  اعتماد  )Quorum(، وسيتم  بلوكتشين كوروم  على  بناء  ماكوين  بلوكتشين  يتم عمل  سوف 
الخوارزمية بتسجيل  )Raft-based consensus algorithm(. تسمح هذه  الكبيرة  الدفعات  تسمى “رافت” أي 
وتأكيد دفعة من العمليات بشكل سريع )fast block times( )سرعتها خالل أجزاء من األلف من الثانية(، وتضمن 
نهائية العمليات )يعني انها ال تسمح بتشعب )Forking( البلوكتشين(، وتسمح بإنشاء الكتل )blocks( أو الدفعات 
بكميات مختلفة حسب الحاجة بشكل سلس. إنها مناسبة لماكوين ألن عدد المشاركين في بلوكتشين ماكوين 
سيكون محدود ويتطلب الحصول على إذن )permissioned Blockchain(. فيما يلي شرح لخوارزمية التوافق 

المعروفة برافت:
 The Raft Consensus process can be explained as follows. The state of each node can be one of
 three states: Leader, Follower, Candidate. When the network is started, all participating nodes
 start as followers. Each is set with a random timer. The one that times-out first elects itself and
sends a notification to the other nodes asking for votes. If nothing is received and the Candi-
 date is timed-out, it re-elects itself. If the Candidate receives majority votes, it becomes the
 Leader. After that, the other nodes discover the current Leader. The leader receives data from
 the client, and is responsible for creating new blocks and recording data. The Leader broadcasts
 each new block to the Followers every time it times-out. If it receives majority confirmation
 from the followers, that means consensus has been reached, and the new block is added to the

.Blockchain

Follower Candidate Leader

discover server
with higher term

discover current 
leader or new term

receives votes from 
majority of servers

time out,
new electiontime out,

starts election
starts up

ماكوين
حساب البائع

البنكي

حساب المستثمر 
البنكي

محفظة البائع
 للعمل 

االلكترونية

محفظة المستثمر 
للعمل االلكترونية

بطاقة ماكوين
االئتمانية الخاصة 

بالمستثمر

بطاقة ماكوين
االئتمانية الخاصة 

بالبائع
العميل

حساب تجميع
األربـاح

حساب تجميع
المبيعات

ستشمل منصـة 
ماكـويــن نظام

تجميــع مــالـي
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خيارات الدفع وخفض عدد الوسطاء
   سيتوفر على ماكوين ثالثة خيارات للقيام بدفع التكاليف. كل واحد من هذه الخيارات سيتم كما يلي:

:MQL الدفع باستخدام نقاط الوالء
   MQL نقاط والء مميزة يتم تقديمها كمكافأة والء لألعضاء المشتركين. بما أن ماكوين سيكون لها بلوكتشين 
خاصة بها مع MQL كنقاط والء مبنية على بلوكتشين ماكوين، فإنها قابلة ألن تكون قابلة لالستخدام كعملة. 
باإلضافة الى ذلك، تحويلها بين األطراف سيكون شبه فوري بدون تكاليف على العميل. إذا قام العميل بالدفع 

باستخدام MQL على منصة ماكوين.

الدفع بعمل الكترونية أخرى:
   سيكون من الممكن لعمالء ماكوين الدفع باستخدام العمل المشفرة القوية والشائعة. تعتمد سرعة عملية 
الدفع على البلوكتشين المتعلق بالعملية )معناه ان السرعة تعتمد على سرعة بلوكتشين اإلثيريوم أو بلوكتشين 
البتكوين(. على الرغم من أنها ليست بمستوى سرعة الدفع مقارنة باستخدام MQL، إال أن هذا الخيار ال يزال أسرع 
من عمليات الدفع التقليدية عبر اإلنترنت من حيث نقل األموال بين األفراد والشركات. تكلفة معالجة الدفع لهذا 

الخيار هي %1.5 من قيمة الفاتورة.

الدفع بالعمل الورقية:
    يتيح الخيار األخير للعمالء الدفع مباشرة من خالل البطاقات االئتمانية الشخصية. هذه هي الطريقة التقليدية، 
وهي أبطأ من الطريقتين السابقتين. الرسوم المتعلقة بمعالجة عملية الدفع هي ٪3. خيار آخر يسرع العملية 
ويقلل التكاليف هو الدفع باستخدام بطاقة ماكوين االئتمانية للسفر. الرسوم في هذه الحالة ستكون ٪2 عند 
البنوك في عملية معالجة  تدخل  إلى  الحاجة  يقلل  بطاقات ماكوين  استخدام  ورقية.  باستخدام عملة  الدفع 

المدفوعات ألنها مرتبطة بنظام التجميع المالي الخاص بماكوين.

بطاقات ماكوين االئتمانية للسفر
   يمكن لعمالء ماكوين الحصول على بطاقات ماكوين االئتمانية للسفر المبنية على نظام ماستركارد والتي 
تتميز بتعدد العمالت التي تقبلها، فهي ستقبل العمالت الورقية والعملة االلكترونية. يمكن ألصحاب البطاقات 
باإلضافة إلى ذلك،  الخاص بهم.  بنظام ماكوين  البنكي  الورقية فيها عن طريق ربط حسابهم  العمالت  إيداع 

يمكنهم إيداع MQL والعمل الكترونية المعتمدة من ماكوين في بطاقات السفر.
ميزة أخرى هي أن المستخدمين سيكونون قادرين على سحب النقود الورقية عند الرغبة في ذلك مباشرة من 
التي تقبل ماستركارد.  خالل أي ماكينة صراف آلي تقبل بطاقة ماستركارد واستخدامها للدفع في األماكن 
باإلضافة إلى ذلك، يمكنهم تحويل أموالهم المحتفظ بها في البطاقة من عملة إلى أخرى دون أي تكلفة. 

هناك أربعة أصناف من بطاقات ماكوين االئتمانية للسفر لكل منها ميزاتها المميزة وقيمتها المضافة:

يمكن لعمالء ماكـويــن الحصول 
على بطـاقـات ائتمانيـة متعـددة 

العمـالت

الصنف 2:
بطاقة زيادة

الصنف 3:
بطاقة مغامر

الصنف 1:
بطاقة قيمة

الصنف 4:
بطاقة ملكي

Card Holder 06/19VALID
THRU

1234 5678 9012 3456
DEBIT

QEEMA

Card Holder 06/19VALID
THRU

1234 5678 9012 3456
DEBIT

ZIYADAH

Card Holder 06/19VALID
THRU

1234 5678 9012 3456
DEBIT

MALAKI 

Card Holder 06/19VALID
THRU

1234 5678 9012 3456
DEBIT

MOGHAMER
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الخصائص والمميزات
خصائص متعلقة بمجال السفر

أ . مجموعة واسعة من خدمات السفر
الجودة  على  الحفاظ  مع  السفر  خدمات  من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  هو  الطويل  المدى  على  ماكوين  نظرة 

العالية. من الخدمات التي سيتم إضافتها ما يلي:
• حجز الفنادق والمنازل والشقق والغرف الفندقية.

• رحاالت الطيران العادية والخاصة.
• أنواع مختلفة من المواصالت تتضمن خدمات السائق الخاص، استئجار السيارات من الشركات، استئجار السيارات 

ارات بين المدن والدول. من األفراد، سائق حافلة صغيرة خاص، حجز تذاكر العبَّ
• إعادة بيع الحجز.

•  نقل المركبات: يقوم عميل واحد بتوصيل سيارة من المكان أ إلى المكان ب مجاًنا، بينما يحصل اآلخر على نقل 
سيارته مجاًنا أو مقابل رسوم بسيطة.

المستقبل  في  الخدمات  نطاق  بتوسيع  ماكوين  تلتزم  الشركة.  نمو  مع  تدريجيًا  الخدمات  هذي  إضافة  سيتم 
لتشمل المزيد لعمالئها من أجل تعزيز وإثراء تجربتهم.

أ . حجب مقاعد الطيران وغرف الفنادق
موفري بيانات خدمات السفر لماكوين يقومون بحجز جزء من مقاعد الطائرات وغرف الفنادق لعمالء ماكوين. 
ذلك يسمح بتوفير سعر الجملة باإلضافة إلى أن المقاعد والغرف قد تكون متوفرة على ماكوين حتى لو ظهر 

في موقع خطوط الطيران أو الفنادق أنه قد تم بيعها بالكامل.

نظام مالي متقدم
أ . نظام مالي آمن وعالي الشفافية

المنصة من خالل استخدام  تتم معالجتها على  التي  المعامالت  الكامل عن جميع  الكشف  ستضمن ماكوين 
سيشاهد  ذلك،  إلى  باإلضافة  المزدوج.  اإلنفاق  مشكلة  من  والحماية  األمان  أيًضا  يوفر  والذي  البلوكتشين، 

العمالء موجزًا عن التكاليف المرتبطة بحجزهم مقدًما قبل بدء الشروع في عملية الدفع.
 ))Know Your Customer )KYC( عميلك’  ’اعرف  بعمليتي  بالقيام  ماكوين  ستقوم  آمن،  مالي  نظام  لتأمين 
و’مكافحة غسيل األموال’ )Anti-Money Laundering )AML(( للحد من العمليات المالية الغير مشروعة عند 

استخدام العمل االلكترونية للدفع.

ب . تعدد خيارات الدفع
كما تم شرحه سابقًا، سيكون هناك ثالثة خيارات للدفع. العمل االلكترونية التي سيتم قبولها عند اطالق المنصة 
هي اإلثيريوم )ETH( والبتكوين )BTC( والريبل )XRP(. سيتم إضافة المزيد من العمل المقبولة مع توسع ونمو 

الشركة.

ج . سوق تداول األصول
بها  المسموح  االلكترونية  والعمل   MQL الوالء  ونقاط  الورقية  العمل  تبديل  من  الناس  سيمكن  السوق  هذا 
ببعضها البعض. باإلضافة إلى ذلك، سيتسنى للعمالء شراء أسهم ماكوين االلكترونية MQS. سيتم حماية األسعار 

في هذا السوق من المضاربة بتثبيت سعر الصرف بناء على القيمة السوقية لألصول المعروضة.

د . محفظة عمل الكترونية مدمجة
عملهم  بإيداع  للمستخدمين  ستسمح  والتي  البلوكتشين،  أنواع  كل  خارج  مدمجة  محفظة  هناك  ستكون 
االلكترونية المسموح بها بمختلف أشكالها. إن إيداع عملة مشفرة في هذه المحفظة سوف يؤدي إلى زيادة 
سرعة عملية الدفع ويجعلها تلقائية ويوفر على المستخدم تكاليف استخدام البلوكتشين المتكرر مع كل عملية 
دفع. باإلضافة إلى ذلك، فإن وجود العمل المشفرة في محفظة ماكوين سيسمح بإيداعها بسالسة وسرعة 

في بطاقة ماكوين االئتمانية للسفر.

هـ . تحويل المستحقات المالية في لحظات
العمالء من تحويل  المدمجة سيتمكن  العمل االلكترونية  المالي ومحفظة  التجميع  تقنية  من خالل استخدام 

األموال فيما بينهم بشكل لحظي على منصة ماكوين.

                                                  التنافسية

أ . عدم وجود عمولة معالجة عملية الدفع
ويمكن تحقيق ذلك من خالل استخدام نقاط الوالء MQL عند القيام 

بحجوزات السفر على منصة ماكوين.

ب . أسعار تنافسية
زاد  كلما  السفر.  لحجوزات  الجملة  أسعار  بتقديم  ماكوين  ستقوم 
عمالء ماكوين مع مرور الوقت، ستتمكن ماكوين من تقديم أسعار 
أكثر تنافسية وجاذبية. باإلضافة إلى ذلك، ستقوم ماكوين بتطوير 
على  زيادًة  المنصة.  على  المعروضة  األسعار  جاذبية  من  يزيد  نظام 
ذلك، لن يتم تأثر األسعار وارتفاعها بحسب كثرة زيارة العميل للمنصة 

بعكس ما يفعله كثير من المنافسين.
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برنامج الوالء
برنامج الوالء

السفر  )العمالء والشركاء وماكوين(. منصة  لفائدة جميع األطراف  تم تخطيطه  الوالء من ماكوين  برنامج     
التكاملية، ماكوين، ستقدم أحد أقوى وأحدث برامج الوالء، والذي سيحقق ما يلي:

1. برنامج الوالء، الى جانب وجود جميع احتياجات السفر، سيضيف الى تكامل المنصة وجاذبيتها للعمالء، حيث 
أكثر  لماكوين  العائدة  الفائدة  سيجعل  مما  للمنصة  استخدامه  جانب  الى  تفاعله  على  العميل  سيكافئ  أنه 
كفاءة وسيسمح لماكوين بجمع بيانات مفصلة وبجودة عالية. سيتم مكافأة العمالء بنقاط الوالء المشفرة 
MQL، والتي يمكن استبدالها بهدايا داخل منصة ماكوين أو صرفها خارج ماكوين من خالل بطاقات ماكوين 

االئتمانية للسفر لشراء الحاجيات الخاصة.
الستخدامه   )Whitelablel( برنامج  ماكوين  مع  التعاون  الفرصة  الشريكة  للشركات  الوالء  برنامج  سيوفر   .2
التي  البيانات  استخدام  فرصة  لهم  ذلك، سيوفر  الى  إضافة  الخاصة.  وبطريقتهم  الخاصين  لعمالئهم  باسمهم 

تجمعها ماكوين الستخدامها في التسويق بدقة على منصة ماكوين.
3. سيسهل برنامج الوالء انضمام أطراف أخرى، وكل مساهمة منهم من خالل توظيف برنامج الوالء بناء على 
أهدافهم وعمالئهم ستزيد من قوة المنصة الفائدة للطرفين، مما سيزيد من جاذبيتها للعمالء والفائدة العائدة 

للشركات الشريكة.
مختلف  يحتاجها  التي  والخيارات  الخدمات  سيقدمان  الوالء،  وبرنامج  المتكاملة  السفر  منصة  جنب،  إلى  جنبا 

العمالء والجاذبية للعمالء، مما قد يؤدي إلى تكرار استخدام العمالء للمنصة وشغفهم اتجاهها.

يوجد عدة مستويات من عضوية العمالء، لكل منها قيمة تتعدى المستوى األقل منها. الجدول التالي وضح 
مستويات العمالء حسب نوع العضوية:

بطاقة الملكي بطاقة المغامر بطاقة
زيادة

بطاقة
قيمة

 بطاقة بساطة
االلكترونية

 MQL/ SAR 0.013
spent

 MQL/ USD 0.048
spent

 MQL/ SAR 0.006
spent

 MQL/ USD 0.024
spent

 MQL/ SAR 0.003
spent

 MQL/ USD 0.012
spent

 MQL/ SAR 0.002
spent

 MQL/ USD 0.006
spent

 MQL/ SAR 0.001
spent

 MQL/ USD 0.003
spent

مكافأة الوالء

عروض ملكية عروض رائعة أفضل بكثير أفضل عروض بسيطة العروض الخاصة

12 عملة ورقية
6 عمل الكترونية

8 عمل ورقية
5 عمل الكترونية

5 عمل ورقية
4 عمل الكترونية

3 عمل ورقية
3 عمل الكترونية

1 عمل ورقية
1 عمل الكترونية

 العمل التي
تقبلها البطاقة

إعادة بيع الحجز

 الدعوة ألحداث
مهمة

 عرض توقعات
 أسعار الحجوزات

الشهرية

 الحصول على
 معلومات مميزة
 ومهمة متعلقة

بالسفر

 إمكانية حجز رحالت
طيران مميزة

 الدخول إلى
 الصاالت في

المطارات

 إمكانية استخدام
 االنترنت في
أماكن محددة

 خدمات السائق
 الخاص عالية

الجودة

 أولوية الدخول
 في بعض
المطارات

 خدمة عمالء
 مخصصة من

 ماكوين 24 ساعة
يوميًا
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فوائد شركاء برنامج الوالء
   شركاء برنامج الوالء سيكون لهم مميزات خاصة إضافية، ستجعل تعاونهم مع ماكوين أكثر فائدة وسيوفر لهم 
قابلية بناء عالقة أفضل مع زبائنهم الذين يتعاملون معهم من خالل ماكوين. لكل عميل جديد يقومون بإرشاده 
لماكوين واستخدام خدماتها سيحصلون على نقاط الوالء MQL، والذي سيستطيعون استخدامه لمكافأة زبائنهم 

أو للتسويق ألنفسهم على منصة ماكوين.
إعالناتهم على  بالتجاوب مع  يقومون  الذين  التواصل مع عمالء ماكوين  إلى ذلك، سيتمكنون من  باإلضافة 
منصة بشكل مباشر. هذه خاصية مميزة جدًا لن تكون متاحة لمنافسي شريك الوالء الذين يكونون في مجال 
خبرته. بمعنًى آخر، هذه معاملة خاصة للشريك لن يحصل عليها منافسيه. سيحصل شركاء برنامج الوالء أيضًا على 

معلومات مفصلة عن عمالء ماكوين تساعدهم في التسويق.

الشركات الشريكة لماكوين يمكنها أن تكون أحد شركاء الوالء إما باستالمها دعوة من ماكوين أو من خالل 
تحقيق الشروط التالية:

باالشتراك في ماكوين  ليقوموا  • دعم ماكوين بشكل متواصل من خالل دعوة فئات محددة من عمالئهم 
واستخجام بطاقات ماكوين االئتمانية للسفر.

مع  عالقة  ببناء  لهم  تسمح  فرصة  وهي  بهم،  كترحيب  الجدد  المشتركين  للعمالء   MQL والء  نقاط  ارسال   •
العمالء.

عن طريق  منهم  بالحجز  يقومون  عندما   MQL الوالء  بنقاط  ماكوين  عمالء  بمكافأة  متواصل  بشكل  القيام   •
المنصة، مما يجعل تجربة العميل إيجابية أكثر.

معلومات عرض
)STO( األسهم االلكترونية 

 Private( مرحلة البيع الخاص ،)Seed Phase( مرحلة البذرة :STO ستكون هناك ثالث مراحل رئيسية لماكوين   
.)Public Sale Phase( ومرحلة البيع العام )Sale Phase

المرحلة الفرعية األولى هي مرحلة البذرة. سيحصل المستثمرين على معلومات أكثر عن هذه المرحلة بعد أن 
ستكون  المرحلة  هذه  في  المشاركين  المستثمرين   .)whitelist( البيضاء  القائمة  في  ووضعهم  قبولهم  يتم 
فائدتهم أكبر ممن يستثمر في مراحل متقدمة وذلك ألن قيمة MQS تعتمد على قيمة الشركة، والتي ستزداد 

مع مرور الوقت.
سيتم منح جميع المستثمرين بطاقة ماكوين االئتمانية للسفر كمكافأة إضافية إلى جانب المكافآت األخرى 
كما هو موضح في الجدول أدناء. تعتمد المزايا والمكافآت على مبلغ االستثمار المستلم. ماكوين تخطط أن 

تقدم فرصة استثمارية مدعومة بمؤسسات مالية معتبرة.
التقييم  يكون  بحيث  ثالث،  بتقرير مصدره طرف  مدعوم  تقييم  على  الحصول  على  حاليا  يعمل  ماكوين  فريق 
’اعرف  عملية  من  االنتهاء  بعد  البيضاء  القائمة  في  الذين  للمستثمرين  التفاصيل  إعالن  سيتم  ومثبتًا.  موثوقًا 

عميلك’ )Know Your Customer )KYC(( وفور االنتهاء من  جميع األمور القانونية ذات صلة.

مكافأة 5مكافأة 4مكافأة 3مكافأة 2مكافأة 1كمية االستثمار

MQL 200بطاقة قيمة500 – 4.999 دوالر

عدم خصم 

عمولة تجديد 

بطاقة / اشتراك

MQL 1.200بطاقة زيادة5.000 – 39.999 دوالر

MQL 3.000بطاقة مغامر40.000 – 69.999 دوالر

MQL 7.000بطاقة مغامر70.000 – 99.999 دوالر

MQL 13.000بطاقة ملكي100.000 – 149.999 دوالر
إمكانية 

التصويت*
MQL 21.000بطاقة ملكي150.000 دوالر أو أكثر

لقاء سنوي مع 

فريق ماكوين

*التفاصيل سيتم مشاركتها الحقًا مع المستثمرين.

كــن مميـــزًا
كــن شريك
برنامج الوالء
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استخدام مبلغ االستثمار
    يوضح الرسم البياني أدناه كيف تخطط ماكوين الستخدام األموال المستلمة من المستثمرين. تعتمد النسب 

على التكاليف المتوقعة للسنة التشغيلية األولى.

0%

5%

10%

20%

15%

25%

35%

30%

40%
35%

22%

15% 13%

7% 7%

STO Fund Allocation

Marketing Sales Software
Development

& IT

Cash
Reserve

LegalOperational
& Business

Development

تخصيص مبالغ االستثمار

أصول ماكوين
االلكترونية

)MQS Security Token Economics( المعلومات المالية ألسهم ماكوين االلكترونية
MQS هي رمز ضمان الكتروني مرتبط بأسهم شركة ماكوين. ذلك يعني أن امتالكها يماثل امتالك جزء من 
أسهم الشركة. يمكن الحصول عليها من خالل المشاركة في فترة طلب االستثمار من خالل عرض رمز الضمان 
األسهم  هذه  يمتلكون  لمن  األرباح  من   30% بتوزيع  ستقوم  ماكوين   .))Security Token Offering )STO(

االلكترونية. سيكون من الممكن الحقًا بيع وشراء MQS فقط عن طريق منصات التداول اآلمنة من التالعب.

MQL المعلومات المالية لنقاط الوالء
أحدها هو مكافأة  متعددة.  استخدامات   MQL الوالء  نقاط  لوجود  نموذج عمل ماكوين،  أساسي من  كجزء 
ماكوين  بطاقة  استخدام  وعلى  ماكوين،  منصة  على  حجز  كل  على  مكافأتهم  سيتم  المشتركين.  العمالء 
االئتمانية للسفر لشراء أي غرض يومي. استخدام آخر هو أنه يمكن إيداع MQL في بطاقة ماكوين االئتمانية 
للسفر ويمكن استخدامها كعملة دفع، مما يمنح المالك القدرة على إنفاقها عند قبول الماستركارد كطريقة 

دفع.  
ستكون MQL ذات قيمة ثابتة بالنسبة لمتوسط ثمن ميل رحلة الطيران الواحد ومتوسط موزون من مجموعة من 
العمالت، والتي تتكون من ثالث عمل ورقية وثالث عمل الكترونية. هذا الترتيب سيحفظ قيمة MQL اتجاه مجال 

السفر على المدى الطويل.

احتياطي قانوني المبيعات التسويق
نقدي

تطوير البرمجيات
وتكنولوجيا المعلومات

التشغيل
وتطوير األعمال
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خارطة
الطريق

فريق عمل
مــاكـويــن

م محمد المسلَّ
مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي 

من  العديد  في  مقابلته  تمت  اختراع.  براءات  ثالث  وصاحب  مخترع  هو  المسلم  محمد 
واحًدا  عاًما  المهنية  خبرته  تشمل  الخاطر’.  ’من  برنامج  منها  عمله  لما  السعودية  البرامج 
كمستشار عقود في شركة أرامكو السعودية وسنة واحدة كمحلل سلسلة التوريد. باإلضافة إلى ذلك، فهو 
حاليًا يشارك كمستشار لتطوير األعمال واالختراعات في حاضنة بادر الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، حيث يقدم الدعم والمشورة للعديد من الشركات الناشئة المحلية وترتيب ورش العمل والندوات، منها 

عدة ورش في موضوع البلوكتشين.

حسن الخاطر  
مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي للعمليات 

حسن الخاطر رجل أعمال شاب طموح لديه خلفية في الهندسة الكهربائية. تولى العديد 
البكالوريوس وشارك  درجة  للحصول على  دراسته  األعمال خالل  ريادة  الدورات في  من 
 Lean Startup by Eric تركز إحدى الدورات التدريبية على .New South Wales في برنامج القادة في جامعة
العمليات والمشتريات االستراتيجية  Ries. تشمل خبرته في العمل عامين كمخطط للمشتريات في مشتريات 

.Reliability في شركة أرامكو السعودية ومهندس

ستيفان هورفاث
مستشار تطوير استراتيجية العمل والتسويق

ستيفان هورفاث خبير في مجاالت التقنية المالية والتسويق ولديه 20 عاًما من الخبرة 
كمستشار. عمل كمستشار للعديد من المشاريع الدولية في مجال التكنولوجيا. باإلضافة 
إلى ذلك، لديه خبرة غنية في التسويق مع العديد من الشركات. وهو خبير مرموق تتم دعوته إلى العديد من 
المؤتمرات والندوات التكنولوجية حول العالم. يعمل أيضًا كشريك في شركة برج المالية )Burj Financial( في 
دبي ولديه مشروعه الخاص مؤسسة Ideations التي تركز على حماية المستثمر، والتواصل مع المستثمرين، 

واالستثمار. شارك في تأسيس شركات عديدة بنموذج عمل قوي عالمي.

https://bit.ly/2tzvjal        

https://bit.ly/2BDZ6D6

https://bit.ly/2BDZ6D6

األوراق البيضاء
وتطوير األعمال

التخطيط االستراتيجي
للرمز

إصدار تطبيق
ماكوين بيتا

MQS رمز التوزيع إلى 
يبدأ المستثمرون

التشغيل الكامل
لتطبيق ماكوين

وفاء بطاقات 
الخصم ماكوين

يبدأ تطوير 
اإلصدار التجريبي

بدء مرحلة
STO بذور الـ

تخطيط استراتيجية 
األعمال

التفاوض على
اتفاقيات مع
شركاء السفر

فكرة التصور

2018

2019

2020
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وليد الطوخي 
كبير مسؤولي التسويق

وليد الطوخي هو مدير تسويق معروف، مستشار للعديد من العمالء المحليين المهمين. 
مع خبرة تفوق 18 عاًما في التسويق، كون وليد خبرة في استراتيجيات التسويق والتواصل 

مع العمالء والمستثمرين.

شذى آل سالمة   
مستشارة بلوكتشين ونظام أمن المعلومات 

شذى آل سالمة واحدة من أكبر كفاءات المملكة العربية السعودية في مجال نظم أمن 
المعلومات. هي أحد أولى النساء السعوديات الذين استضافتهن جامعة MIT األمريكية 
كجزء من برنامج ابن خلدون للنساء السعوديات. خالل البرنامج، كانت جزئًا من ممن أصدروا العديد من المقاالت 
العلمية والتي أدت إلى حصول جامعة MIT على مجموعة من براءات االختراع. تعمل حاليًا كمؤسسة ونائبة 
رئيس لشركتها mHealth Solutions، ومستشارة مركز التميز ألمن المعلومات، ومستشارة في مدينة الملك 
تقنية  حلواًل  تتضمن  خبرتها   .MIT جامعة  وباحثة في   Pacioli لشركة  ومستشارة  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد 
 .)Open Algorithms( المفتوحة  والخوارزميات  االصطناعي  والذكاء  البلوكتشين  تقنية  باستخدام  متطورة 
باإلضافة إلى ذلك، شاركت كمتحدثة رئيسية وعضوة ومتحدثة في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية 

في مجال أمن المعلومات والبلوكتشين والصحة والعلوم.

محمد الطباع 
مستشار تطوير حلول البلوكتشين 

محمد الطباع هو مطور متمرس لديه سبع سنوات من الخبرة كمطور حلول وتجربة سنة 
Ethe- )ااحدة كمطور بلوكتشين. لقد ساهم في تطوير نظام العقود الذكية لإلثيريوم 

.)best practice( من خالل نشر مقال مفصل عن أفضل الممارسات )reum Smart Contracts

اد هشام حشَّ
كبير إداريي السفر والسياحة

مع 28 عامًا من الخبرة في عالم السفر والسياحة، بنى هشام حشاد خبرة وعالقات قوية 
 )ACTS( مع العديد من القادة في مجال السفر. هشام هو خبير سفر معتمد في النمسا
ومصّدق عليه من قبل االتحاد الدولي للنقل الجوي )IATA(. تشمل سيرته جائزة أفضل خدمة للعمالء وجائزة 

التفوق السياحية في المملكة العربية السعودية.

محمد الشيخ
إداري عالقات السفر والسياحة

محمد الشيخ خبير في السياحة والسفر. لديه 10 سنوات من الخبرة، قضى اثنان منها في 
شركة المسافر. باإلضافة إلى ذلك، لديه خبرة في شركة Agaza Click في مصر كمدير 
عمليات. من خالل احترافيته في التعامل بنى عالقات عظيمة في مجال السفر والسياحة. كذلك، هو مستثمر 

ومطلع في مجال العمل االلكترونية.

مي سليم 
مخططة حزمات سفر )Travel Packages( احترافية 

مي سليم احترافية لها أربع سنوات من الخبرة في مجال مبيعات السفر وسنة خبرة في 
السفر  بيع منتجات  السابقة، نمت قدرتها في  المسافر. خالل خبرتها  لعمالء  المسافر كمستشارة سفر  شركة 

وخصوصًا حزمات/باكجات السفر. حصلت كذلك على جائزة أفضل أداء في المبيعات سنة 2018.

محمد الرشيدي
مطور بلوكتشين أعلى

من  ثالث سنوات  لديه  البلوكتشين،  على  تعتمد  حلول  ومطور  محترف  الرشيدي  محمد 
مركز  من  كجزء  في  عديدة  حكومية  مشاريع  في  شارك  بلوكتشين.  كمطور  الخبرة 

المعلومات الوطني في وزارة الداخلية السعودية.

https://bit.ly/2tzvjal        https://bit.ly/2GtLcYj

https://bit.ly/2Nake8p

https://bit.ly/2DLR4It

https://bit.ly/2Gv0dsC

https://bit.ly/2GuBIvJ

https://bit.ly/2tojGTt
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أنس المحمدي 
مطور بلوكتشين 

توسيع  المحمدي  أنس  قرر   ،Full Stack برمجيات  كمطور  الخبرة  من  سنوات  تسع  بعد 
نطاق مهاراته من خالل تعلم لغات برمجة البلوكتشين والعمل على حلول باستخدامها. 

وقد شارك في العديد من مشاريع البلوكتشين كمطور بلوكتشين.

أسامة السويدان
مطور بلوكتشين

 DApps، Ethereum Smart Contracts أسامة السويدان شغوف ولديه معرفة عن حول
وHyperledger Development. باإلضافة إلى ذلك، لديه سبع سنوات من الخبرة كمطور 

.Full Stack برمجيات

أنمول ناجبال
مهندس DevOps أعلى

أنمول ناجبال هو مهندس DevOps نهم ولديه ست سنوات من الخبرة في هذا المجال. 
تشمل خبرته خدمة العديد من العمالء كجزء من شركة Mansoon Consulting، وثالث 

سنوات من العمل في تجول والمسافر التي تملكها مجموعة الطيار.

سوراج غانتيدي
Front End Developer مطور واجهة برمجيات أمامية

يحمل سوراج غانتيدي درجة الماجستير في علوم الحاسب اآللي، وقد اكتسب خبرة ثالث 
سنوات في العديد من الشركات الناشئة في الواليات المتحدة األمريكية، مما ساعده 
على التكيف مع ضغوط العمل مع الشركات الناشئة. باإلضافة إلى ذلك، لديه خبرة كمهندس الواجهة األمامية 

في شركة هواوي.

ياسر الفواز
احترافي تسويق

مع أربع سنوات من الخبرة كمستشار في مجال تكنولوجيا المعلومات، بنى ياسر الفواز 
عالقات كبيرة مع كبار المستثمرين وتوجه للبدء في مهنة التسويق.

فادي دابلة
مصمم جرافيك أعلى 

محمد الشيخ خبير في السياحة والسفر. لديه 10 سنوات من الخبرة، قضى اثنان منها في 
شركة المسافر. باإلضافة إلى ذلك، لديه خبرة في شركة Agaza Click في مصر كمدير 
عمليات. من خالل احترافيته في التعامل بنى عالقات عظيمة في مجال السفر والسياحة. كذلك، هو مستثمر 

ومطلع في مجال العمل االلكترونية.

https://bit.ly/2BDZKjQhttps://bit.ly/2BQatIj

https://bit.ly/2BDXYPC https://bit.ly/2ItWWvo

https://bit.ly/2X7zKGJ

https://bit.ly/2V2q3Yf
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خاتمة
   اعتمادًا على المبدأ التكــاملــي، ماكويــن عـبـارة عن منصـة سفـر تعــزز من قيمتهـا المضافــة من خالل الفنتك

 )Fintech( والبلوكتشين )Blockchain(. ماكوين تمكن مستخدميها من الوصول إلى مختلف خدمات السفر من 
حجز الرحالت واإلقامة إلى تأجير السيارات المحلية وتأجير النقل. باإلضافة إلى ذلك، فإنها تبسط عملية الدفع 
والتبادل بين أنواع متعددة من العمالت. سينتفع العمالء والشركاء كذلك بشكل كبير من برنامج والء يضاعف 

فائدة وروعة التعامل مع ماكوين

ستصدر ماكوين أصالن رقميان: أسهم الكترونية )MQS Security Token/ e-shares(، المرتبطة بأسهم الشركة، 
ونقاط الوالء )MQL Loyalty Token(، والذي سيتم استخدامه كبديل مطور لنقاط الوالء التقليدية. يتم منح 
MQS للمستثمرين عند استثمارهم في شركة ماكوين. أما نقاط الوالء MQL يتم إعطاؤها كمكافأة لكل تفاعل 

مفيد بين العميل والخدمات المقدمة من قبل ماكوين أو شركائها االستراتيجيين.
يمكن تلخيص الميزات الرئيسية لماكوين كما يلي:

• تنافسية األسعار من خالل:
.MQL إزالة عمولة عملية الدفع عند استخدام نقاط الوالء o

o أسعار تنافسية جدًا من خالل تحسين نظام الحجوزات وجلب أسعار الجملة للعمالء.

• مميزات النظام المالي:
o الشفافية واألمان من خالل استخدام البلوكتشين.

o إمكانية الدفع بالعمل الورقية وااللكترونية.
o سوق ماكوين لتداول األصول.

o محفظة الكترونية مدمجة للعمل االلكترونية.
o بطاقات ماكوين االئتمانية للسفر والتي تقبل أنواع مختلفة من العمل.

o نقل األموال بسرعة فائقة من مستفيد آلخر من خالل استخدام نظام التجميع المالي.

• برنامج والء معدٌّ لمنفعة جميع األطراف المشاركة.

• مميزات مرتبطة بمجال السفر:
o مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالسفر.

o القدرة على شراء الهدايا والمنتجات التعلقة بالسفر.
o حجب مقاعد الطيران وغرف الفنادق لعمالء ماكوين.
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تصريحات
قــانونـيــة

    تضمن ماكوين أن يكون لدى المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في أموالهم المخزنة في محفظتهم 
االلكترونية  المحفظات  عناوين  إليها. سيتم كشف جميع  الوصول  و  االئتمانية  بطاقة سفرهم  أو  اإللكترونية 

العامة والمعامالت المالية التي تتم عبر أو خارج اإلنترنت للتدقيق العام.

 as available” and“( ”يتم توفير خدمات ونظام ماكوين بشكل فقط على أساس “كما هو متاح” و “كما هي
as is“ basis”(. ال يتم تقديم أي ضمانات أو إقرارات من أي نوع، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بتشغيل 

الخدمة أو المحتوى أو المعلومات أو المواد أو المنتجات المعروضة على الموقع.

ال توجد أي تعهدات أو ضمانات مصرحة أو ضمنية بخصوص خدمة ماكوين وموقعها على شبكة االنترنت، أو 
المنتجات أو الخدمات المقدمة فيها. لذلك، فإن أي ضمانات ضمنية النتشار ماكوين، وصالحيتها لغرض معين، 
وعدم التعدي يتم التنازل عنها صراحة واستبعادها. باإلضافة إلى ذلك، فإننا ال نقدم أي تمثيل بأن تشغيل خدمتنا 
سيكون بال انقطاع أو خالًيا من األخطاء، ولن نكون مسؤولين قانونيًا عن عواقب أي انقطاعات أو أخطاء، سواء 

كانت مباشرة أو ثانوية أو ذات صلة أو جزائية أو تبعية.

ال تتحمل ماكوين وموظفيها وممثلوها ومديريها ومندوبو المبيعات بأي شكل من األشكال أية مسؤولية عن 
أي خسارة أو أضرار )مباشرة أو غير مباشرة( تنشأ عن أو فيما يتعلق باستخدامك أو عدم قدرتك على استخدام 

خدمة ماكوين وموقعها االلكتروني، حتى لو تم إبالغنا بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار.

ال يوجد أي ضمان بأن األسهم االلكترونية MQS التي تقوم بشرائها ستزيد قيمتها و / أو تقدم أي عائد.

األسهم االلكترونية MQS التي تم شراؤها ال يمكن الوصول إليها إال من خالل بيانات تسجيل الدخول المحددة 
بواسطة المشتري. قد يؤدي فقدان بيانات االعتماد هذه إلى فقدان MQS. ولمنع حدوث مثل هذا الموقف، 
يوصى بشدة أن يقوم المالك بتخزين بيانات الدخول كنسخة أو عدة نسخ احتياطية منفصلة جغرافًيا عن موقع 

العمل، بحيث يمكن الوصول إليها عند الحاجة.

مع نموها من حيث الشعبية والتطبيق، أصبحت تقنيات البلوكتشين أيًضا موضع اهتمام وإجراءات تنظيمية من 
جانب الحكومات ومنظمات الصناعة المالية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي يمكن أن يتأثر عمل منصة ماكوين 
الحصر،  المثال ال  أو إجراءات تنظيمية، بما في ذلك، على سبيل  MQS بأي استفسارات  واسهمها االلكترونية 
القيود المفروضة على استخدام أو امتالك األصول الرقمية مثل MQS، مما قد يعيق أو يحد من تطوير نظام 

على  قائمة  منصات  إنشاء  الممكن  من  ماكوين،  نظام  من  األولي  اإلصدار  وتطوير  االكتتاب  عملية  بعد     
البلوكتشين، والتي تعمل باستخدام نفس المبدأ من خالل المصادر العامة المفتوحة والتي يستند إلىها نظام 
بشكل  تؤثر  قد  والتي  البديلة،  المنصات  التنافس مع هذه  إلى  تضطر منصة ماكوين  قد  األساسي.  ماكوين 

.MQS إيجابي أو سلبي على أداء نظام ماكوين األساسي ونظام األسهم االلكترونية

نظام ماكوين قيد التطوير حالًيا وقد يخضع لتغييرات جوهرية قبل إصداره بالكامل.

األسهم  توفر  أو  األساسي  ماكوين  نظام  التدخل في  أخرى  منظمات  أو  أو مجموعات  مقرصنين  يحاول  قد 
االلكترونية MQS بأي نوع من الطرق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، هجمات الحرمان من الخدمة أو 
هجمات على نظام أمان منصة ماكوين أو االنتحال أو التركيب والتجزئة أو هجمات البرامج الضارة أو الهجمات 

على نظام اإلجماع في بلوكتشين ماكوين.

فريق  يقوم  أن  للعامة. هناك خطر من  المصدر  البرامج مفتوحة  تعتمد على  أجزاء  تتكون منصة ماكوين من 
ماكوين، أو أطراف ثالثة أخرى، عن قصد أو عن غير قصد بإدخال الضعف أو األخطاء في عناصر البنية التحتية 

األساسية لمنصة ماكوين.

قد تكون قيمة األسهم االلكترونية MQS محدودة إذا كان نظام ماكوين األساسي يفتقر إلى كثرة المستخدمين. 
إذا أصبحت هذه هي الحالة، فقد تكون هناك أرباح قليلة أو معدومة، أو حتى خسارة استثمارك.

من الممكن أن تتعطل منصة ماكوين بطريقة غير مرغوبة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تعطيل 
يؤدي إلى فقدان المعلومات أو البيانات.
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