تحديث النموذج االقتصادي لـ KEYFI
 Tokenالجزء  :1/3مجموعات الدعم
والمكافآت
احتراق  KEYFIاالنكماشي × مجمعات المكافآت المستدامة × نمو
تجمع السيولة

هذا هو اإلدخال األول في سلسلة من ثالثة أجزاء تغطي تفاصيل محدثة حول
النموذج االقتصادي المميز لـ  .KEYFI Tokenهذا النموذج يتطور حاليًا
وهو عرضة للتغيير .يرجى العلم أن  KeyFiال يزال مشروعًا تجريبيًا.
خالل هذا العام  ،سأكتب بمزيد من التفاصيل حول النموذج االقتصادي
المميز لـ  KEYFI Tokenمن أجل توفير المزيد من الشفافية حول كيفية
عمل  KEYFI Tokenوالنظام األساسي معًا.
بالنسبة لهذا اإلصدار الحالي  ،سأقسمه إلى ثالثة أجزاء:

الجزء  :1مجموعات دعم  KEYFIوالمكافآت
الجزء KEYFI Tokens :2
الجزء  :3الهندسة المعمارية عبر السالسل
يمكنك العثور على ورقة  KeyFi Litepaperاألصلية وورقة عمل
 Token Economiesعلى موقعنا على اإلنترنت.

مراجعة موجزة لـ KEYFI Token
في حال لم تكن على دراية بالمفاهيم األساسية  ،فإليك بعض النقاط األساسية
لتعطيك إطارًا مرجعيًا.
●
●
●
●
●

تم سك  10مليون من  ERC-20 KEYFI Tokenفي
ديسمبر 2020
 80٪مخصصة للمجتمع
 20٪مخصصة للفريق ( ٪10تنمية  ٪10 /خزينة)
ال يمكن سك أي  Tokensجديدة حتى الربع الرابع من عام
 2022تقريبًا (مقفلة بقواعد عقد الـ  Tokenالمميز)
تنص خارطة طريق الالمركزية على أن KEYFI Token
يجب أن يكون مدفوعًا من قبل المجتمع عبر آليات الحوكمة
والعقود الذكية ()KeyFiDAO

أصوات حوكمة  KEYFI Tokenالسابقة
●  1مليون  BEP-20 KEYFIتم سكها على Binance
( Smart Chainمرت في فبراير )2021

●  100ألف من  KEYFI Tokensالخاصة بالمجتمع
والمخصصة للتسويق (تم تمريرها في أبريل )2021
بعض النقاط األخرى التي يجب ذكرها حول الـ  KEYFI Tokenبشكل
عام هي أنه على خارطة الطريق الخاصة بنا إطالق الـ  Tokenعلى
الشبكات القائمة مثل  Polkadotوكذلك شبكات Ethereum Layer 2
من أجل تعظيم إمكانات االستخدام والتكامل المحتملة للرمز المميز.

دعم  KEYFIومجمع المكافآت
لدينا حاليًا مجموعتان من مجموعات المكافآت النشطة حيث يمكن
للمستخدمين المشاركة وكسب مكافآت .KEYFI
األول هو تجمع  ، KeyFi v1 Ethereumوالذي يستخدم في دعم KEY
 Tokenالخاص بـ  Selfkeyباإلضافة إلى دعم السيولة لمجمع
 UNI-V2 KEYFI: USDCعلي شبكة UniSwap
يحتوي مجمع  v1على متطلبات صارمة مفادها أن جميع أصحاب المصلحة
يجب أن يكون لديهم بيانات اعتماد هوية المركزية تعمل بنظام SelfKey
من أجل الوصول إلى التجمع .يمكنك معرفة المزيد حول هذه العملية
المحددة هناhttps://keyfi.com/credentials :
والثاني هو تجمع  KeyFi v2 Binance Smart Chainحيث يمكنك
حاليًا مشاركة  KEYFIمباشرة باإلضافة إلى دعم السيولة CAKE-LP
 KEYFI:BUSDعلي شبكة  PancakeSwapباألضافة الي دعم
مباشر علي  BUSDو . WBNB
فيما يلي نظرة عامة حول كيفية حرق رسوم اإليداع  KEYFIوإنشاء
نموذج مستدام ذاتيًا على مجموعات  v2هذه  ،بما في ذلك النموذج الموجود

حاليًا على  BSCباإلضافة إلى العقود التي سيتم إطالقها قريبًا على
 Ethereum Layer 1و .Polygon (Matic) Ethereum v2
ألغراض التبسيط  ،سنحدد هذه العمليات باستخدام عقد Ethereum L1
كمثال.

KEYFI
●  50٪حرق KEYFI
● تم إرسال  ٪50من  KEYFIإلى الصندوق التأسيسي لمجمعات
 DEX LPالجديدة

KEYFI Direct Staking

KEYFI LP Token
●  50٪قم ببيع الـ  Tokensغير  KEYFIلـ  KEYFIثم يتم
حرق كل KEYFI
● قم ببيع  ٪50من الـ  Tokensالتي ال تنتمي إلى  KEYFIثم
أرسلها إلى الصندوق األساسي لمجموعات  DEX LPالجديدة

KEYFI:ETH LP Staking

رمز الشبكة األصلي ().ETH/BNB/MATIC etc
●  50٪إرسال إلى صندوق الغاز (عمليات نشر العقد  /معامالت
 / KeyFiDAOاختبار التكامل  ،إلخ )...
●  50٪أرسل إلى خزينة  / KeyFiمجمع للتطوير

WETH Staking

 Tokenغير  KEYFIمع  /تجمع موجود
اشتر  KEYFIوأرسله إلى مجموعة المكافآت
● 50٪
ِ
●  50٪أرسل إلى خزينة  / KeyFiمجمع للتطوير

USDC Staking

 Tokenغير  KEYFIبدون تجمع
●  50٪أرسل إلى الصندوق التأسيسي لمجمعات DEX LP
الجديدة
●  50٪أرسل إلى خزينة  / KeyFiمجمع للتطوير

WBTC Staking

باختصار  ،هذا هو التخصيص الحالي لجميع رسوم اإليداع لنموذج الدعم
الحالي .قد يكون هذا عرضة للتغيير حيث نالحظ ونحسن نموذجنا
االقتصادي المميز بمرور الوقت.

جدوى KEYFI Token
في النموذج الحالي  ،هناك طريقتان محددتين الستخدام .KEYFI Token
 .1احتفظ بـ  KEYFI Tokensللمشاركة في أصوات الحوكمة
()https://vote.keyfi.com
 .2ادعم  KEYFIلكسب مكافآت إضافية باإلضافة إلى الوصول
إلى تطبيق  KeyFi Proالقادم
سيتم اإلعالن عن األداة المساعدة  KEYFIاإلضافية في الجزء الثاني من
هذه السلسلة عندما نغطي مفاهيم .kToken

 KeyFiاالحترافي
سيتم إطالق  KeyFi Proمبدئيًا كإصدار تجريبي خاص مغلق يسمح
لنوعين فقط من المستخدمين:
● حاملي أوراق اعتماد الهوية الالمركزية التي تعمل بنظام
SelfKey
● داعمي KEYFI Token
تتضمن بعض الميزات التي سيتم إلغاء قفلها في تطبيق KeyFi Pro
إصدارات تجريبية "النظرة األولي" من الميزات مثل:

●
●
●
●
●

مصمم ومدير إستراتيجية DeFi
لوحة معلومات بحث اكتشاف الـ Tokens
تنبيهات التشفير و  DeFiالمتقدمة للبريد اإللكتروني  /الرسائل
القصيرة  /البرقية
مذكرات المعامالت المنظمة  /مجلة التداول
توفير الوصول إلى منصة  CeFiمثل  Nexoلكسب الفائدة
على ودائع التشفير

باإلضافة إلى أنك ستستمر في الحصول على جميع ميزات تطبيق KeyFi
 Coreالمدمجة في تطبيق  Proجنبًا إلى جنب مع بعض الميزات الحصرية
اإلضافية مثل المزامنة عبر األنظمة األساسية والوضع المظلم والمزيد.
سنعلن عن إطالق اإلصدار التجريبي من  KeyFi Proبمجرد أن يصبح
جاه ًزا  ،لذا تأكد من متابعتنا على الشبكات االجتماعية واالنضمام إلى
مجتمع  KeyFiللحصول على الجديد .
آمل أن يساعد هذا في توضيح بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالنموذج االقتصادي الحالي لـ
 .KEYFIبينما نمضي قد ًما في عمليات نشر  Ethereum L1و  ، L2سنراقب ونعدل
نموذجنا حسب الحاجة من أجل ضمان نموذج مستدام طويل األجل لتشغيل المشروع.
نشكرك مرة أخرى على مجتمعنا الرائع والداعم  ،ونرحب دائ ًما بمشاركتك في الحوكمة
باإلضافة إلى مساهماتك وتعليقاتك في مجتمعاتنا على  Telegramو .Discord

