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معقد!DeFiالحافز:
في الوقت الحالي ، یعمل الكثیر من دول العالم المتقدم في بیئة یمكن أن یتوقع فیھا المودعون المصرفیون فائدة تقترب من الصفر ، أو

حتى فائدة سلبیة على حساباتھم الجاریة في المؤسسات المالیة المنظمة.

فيصعوبةالتقلیدیةالبنوكأحدیواجھعندما.DeFiیسمىمركزيالبدیلماليسوقیعیشالتقلیدیةالمالیةالصناعةخارج،ذلكومع
خاضعغیراآلخروالبعضللتنظیمخاضع(بعضھاcryptoوDeFiإقراضمنصاتفإن-الودائععلى٪1قدرهأقصىحددفع

المستقرة.المشفرةالعمالتودائععلىمتوقع،أكثرأوسنويعائد٪12-8أحیاًناستقدمللتنظیم)



منالتحوطالمستخدمینمنالعدیدسیحاولوالمخاطر.التعقیدینقصھالDeFiفإن،یقدمھاالتيالضخمةالمكافآتمنالرغمعلى
متعددة.منصاتخاللمنDeFiنظاممعالتفاعلخاللمنالمخاطر

ومع ذلك ، فإن إعداد المراكز وتتبعھا وإغالقھا لمحاولة زیادة العائدات وتقلیل المخاطر لیس مھمة سھلة ألي مستخدم. إن إعادة موازنة
محافظ األصول ، وتجنب نواقل المخاطر المتعددة ، وإدارة أسعار الغاز ، ورسوم المنصات ، واالنزالق ، والخسارة غیر الدائمة ،

DeFiمنعوائدوتحقیقاستخدامالمتقدمینالمستخدمینعلىحتىأحیاًناالصعبمنتجعلمجتمعةاألخرىالعواملمنوالعدید
باستمرار.

یتصرفوالمالمنظمینأنمنالرغموعلى،وتأمینھاالمستخدمخصوصیةأولویاتلتحدیدDeFiمنالكثیرتصمیمتم،ذلكعلىعالوة
تمكنالتياالعتمادوحلولللھویةماسةحاجةھناكأننشعرالمستقبل.فيذلكیتغیرأنالمتوقعفمن،DeFiمشاریعضدبعدعلًنا

االمتثال التنظیمي عبر المشھد المالي للشبكات الالمركزیة. ومع ذلك ، فإن التنظیم على حساب خصوصیة المستخدم لیس ھو الحل
األفضل.

اللوائحمعمتوافقبیئينظامنحوDeFiتطوردفعإلىیحتاجالمجتمعأننشعر،DeFiلـالمستقبليالنجاحأجلمن،ثمومن
التنظیمیة والذي ال یزال قادًرا على احترام خصوصیة المستخدم.
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DeFiتجمیعتبسیطعامة:نظرة
وAaveوCompoundمثلDeFiمنصاتمنالعدیدتجمعمریحةبواجھةالمستخدمینتزویدإلىKeyFi.comیھدف

Uniswap،والتحلیلالخارجیةالبیاناتمصادرتجمیعیتیحاالصطناعي.بالذكاءالمدعومةاألصولموازنةإعادةوظائفتوفیرمع
اإلحصائي للمستخدمین لتحدید أفضل خیاراتھم واستراتیجیات إعادة التوازن بسھولة.

KEYFIبمنحھمالمستخدمینلمكافأةSelfKeyاعتمادبیاناتمعKeyFi.comیتكامل،ذلكإلىباإلضافة Tokensالستخدام
منیقللمما،التنظیميلالمتثالDeFiمنصةإعدادإلىأساسيبشكلSelfKeyاعتمادبیاناتتكاملیؤديأنیمكناألساسي.النظام

مشاركة البیانات الشخصیة.

الذاتیةالسیادةعلىالقائمةللھویةأوسعاعتمادإلىیؤديمما،أخرىمنصاتعلىDeFiاعتمادبیاناتاستخدامإعادةأیًضاالممكنمن
.DeFiمنصاتمنالعدیدعبرالمستخدمة

KeyFi.com:المخاطروتقلیلالعوائدتعظیم

نظرة عامة على الممیزات

بسیطة.تحكملوحةفيوالتحلیالتالبیاناتمعDeFiمنصاتمنالعدیدلتجمیعDeFiأدوات● 
●  قم بتكوین القدرة على تحمل المخاطر وإعادة التوازن اآللي من خالل تنبؤ معدل الفائدة بمساعدة الذكاء االصطناعي ، 

المدربین على مجموعات البیانات التاریخیة الكبیرة.
●  احسب انزالق السعر وسیولة المنصة وتكالیف الغاز واستقبل التنبیھات بناًء على مجموعة من نقاط البیانات. 
KEYFIحوكمةباستخدامالقراراتخاذفيوساھماالستخداممكافآتاربح● 

إدارةعملیاتبإجراءللمستخدمیسمحمما،متعددةمعامالتبدمجتسمحالتيالذكیةالعقودمنمجموعةعلىKeyFiتعتمد
األصول المعقدة دون الحاجة إلى إجراء كل معاملة على حدة. یمكن لھذه العقود ھذه تمكین استراتیجیات إدارة األصول المحددة

التي ینفذھا المستخدمون ، دون االحتفاظ بأي أموال نیابة عن مالكي األصول.
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باإلضافة إلى ذلك ، یتم تجمیع مصادر البیانات المتعددة من أجل توفیر معلومات قیمة لمساعدة المستخدمین في اتخاذ قراراتھم بشأن
استراتیجیات إدارة األصول الخاصة بھم.

باختصار:

●  تعرض خدمات المعلومات الخاصة بنا مقارنة بین األنظمة األساسیة األعلى عائًدا مع أفضل األسعار. 
●  یتم تنظیم األسعار حسب األصول والمنصات مع خیار فلترة العمالت المشفرة المستقرة. 
●  المستخدم لدیھ سیطرة یدویة على إعادة التوازن. 
●  یوفر الذكاء االصطناعي تقسیمات تنبؤیة للمعدالت المستقبلیة. 
●  تقدیر تكلفة الغاز تلقائًیا لعملیات إعادة التوازن. 
●  تقدیر االنزالق المحتمل لسعر الفائدة (خاصة للودائع الكبیرة). 

المكافآت
KEYFIتوفر TokensلمنصةالالمركزیةاإلدارةآلیةKeyFi.com.بیاناتیحملونالذین،المؤھلینالمستخدمونُیكافأ

Tokensب،SelfKeyاعتماد KEYFIمنصةفيیساھمونعندماKeyFiطریقعنأوالسیولةتوفیرخاللمن
الرھان.

حساب احترافي
للوصولللمستخدمین)Pro(االحترافيKeyfiحسابیوفر،المجانيالحسابیوفرھاالتياألساسیةالوظائفإلىباإلضافة

اعتمادبیاناتProحساباتتستخدمقدالمحدودة.غیرالتنبیھاتإلىباإلضافة،المتقدمةوالتحلیالتالموسعةالبیاناتإلى
االشتراك على لتقیید الوصول.

أوراق االعتماد مطلوبة
SelfKeyاعتمادإلىحاجةھناكستكون،التطبیقمنمعینةأجزاءإلىالوصولأجلمن Credential.یشملوھذاصالح

.KEYFIمكافآتعقودأيإلىالوصول
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ھندسة المكونات العامة

SelfKeyاعتمادأوراقتكامل

،SelfKeyمنصةمعKeyFiتتكامل،الذاتیةوالسیادةالمستخدمخصوصیةعلىالحفاظمعالتنظیميلالمتثالإطارتوفیرأجلمن
علىبھاموثوقاعتمادجھاتمنوتلقیھامنھاالتحققیمكنالتيSelfKeyاعتمادبیاناتعلىللحصولالتقدممنالمستخدمونسیتمكن
.SelfKeyمنصة

دونالذكیةالعقودوإثباتاتاالنتقائيالكشفمعمنھاالتحققیمكنالتياالعتمادلبیاناتإطاًراSelfKeyاعتمادبیاناتمنصةتوفر
الكشف عن معلومات المستخدم غیر المقصودة للشركات أو المؤسسات التي ترغب في التحقق من بیانات اعتماد المستخدم. تسمى ھذه

الشركات أو المنظمات "األطراف المعتمدة".
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إصدار أوراق االعتماد وتدفق الصرف

بھا.الخاصالھویةوبروتوكولالتصدیقجھاتمنSelfKeyشبكةعلىالبیئيالنظامفيمعتمًداطرًفابصفتھاKeyFiتثقسوف



إذا كانت ھناك حاجة إلى التحقق من بیانات محددة في وقت ما في المستقبل (على سبیل المثال ، أثناء التحكیم أو النزاع) ، فیمكن التحقق
من سالمة البیانات وعالقتھا بمالك الھویة بشكل مشفر.

KEYFI Token
كوسیلة لتحفیز استخدام النظام األساسي وتوفیر أساس للحوكمة الالمركزیة ، وقد یكون المستخدمون الذین یستوفون الشروط التالیة

KEYFIعلىللحصولمؤھلین Tokens:

منھماوأًیا،صالحةSelfKeyاعتمادبیاناتلدیكیكونأن● 
أو،المختارةTokensالألزواجالسیولةتوفیر● 
KeyFiعقودتتضمنالتيالمجمعاتفيبھاالمصرحاألخرىTokensالدعم●  Reward.
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Tokenالممیزات

KEYFI TokenھوERC20 TokenمنصةعبرالتصویتإمكاناتمعKeyFi.حاملوسیتمكن،الالمركزیةالحوكمةخاللمن
KEYFIعنوانتعیینمنأیًضاminterعامین.فترةانقضاءقبلالجدیدةالرموزسكیمكنالالمكافأة.آلیاتتمكینأجلمن

التوزیع األولي

التالي:النحوعلىتلقائًیاوتخصیصھا10،000،000KEYFIمنمجموعةسكالبدایةفيسیتم

.مستمرأساسعلىالنفقاتلتمویل)عامینمنأكثرمخولة(الخزینة←1،000،000● 
.األساسيالفریقأعضاءلتحفیز)عامینمنألكثرمخول(العملفریق→1،000،000● 
).سنتانأنھاعلىحالًیاالمكافآتاحتسابیتمالتقریبیةالتوزیعفترة(المنصةلمستخدميمكافآت←8،000،000● 

وKEYدعم،البدایةفي-والسیولةالدعمحوافز○ 
المكافآتلمجموعالمئویةالنسبةستكونالمنصة.علىالمحفزینالنشاطینھماKeyFiفيالسیولةاضافةو 

المكافآت.مجموعإجماليمن٪50-السیولةتعدینھذین:بینالمقسمة
 

المكافآت.مجموعإجماليمن٪20ستكونKEYحصة
○  عقود التفویض - عقود التفویض ھي مصدر مكافأة آخر مقترح للمستخدمین. عند تقدیمھ ، یمكن للمستخدمین 

المكافآتمجموعإجماليمن٪20تخصیصیتمقدكدفعة.متعددةمعامالتإلرسالالتفویضعقوداستخدام
/منصاتعلىAirdropsلـتجمعوأيالتجمعھذااستخدامأیًضایمكنالتفویض.عقداستخداممكافآتلتسھیل

حاالت استخدام محددة.
KEYFIلحامليیمكن-الحوكمةمكافآت○  Tokenوالتصویتبالمشروعالمتعلقةاألساسیةالمعاییراقتراح

مجموعمن٪10تخصیصیمكنالحوكمة.تصویتفيالمشاركةعلىالمستخدمینمكافأةأیًضاسیتمعلیھا.
المكافآت لمكافأة المستخدمین المشاركین في التصویت الالمركزي.

قد تكون ھناك فترة مكافأة في عقد مجمع المكافآت مع مضاعف لألشھر األولى 
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Tokenالمكافآت

بماالداعمینعلىبلوكلكلTokensالمنمحددةكمیةسیوزعوالذي،المكافآتمجمعلعقداألوليالتوریدغالبیةتخصیصسیتم
یتناسب مع مساھمتھم في األنشطة المحفزة المختلفة على المنصة مثل:

●  تعدین السیولة 
KEYدعم●  Token
●  االستفادة من عقود التفویض 
●  المشاركة في التصویت على الحوكمة 

الالمركزیة.الحوكمةخاللمنللتعدیلقابلةمعطیاتھيالتوزیعمعدالتوبھاالمسموحTokensالمجموعة
سكفيالمكافآتمجمععقدیبدأقد،ثابتعرضخاللھاللبروتوكولیكونوالتي،سنوات3لمدةاألولیةالمكافأةفترةبعد

المختلفة.السیولةمجموعاتتحفیزعلىالحفاظأجلمن٪)2عندمبدئًیاتحدیده(تمللتكوینقابلتضخمبمعدلجدیدةعمالت
ومع ذلك ، یمكن لحوكمة المجتمع أن تقرر إما تعطیل سك العمالت اإلضافیة ، أو تحدید معدل تضخم مختلف ، أو حتى

االنتقال إلى عقد مكافأة جدید بمنطق توزیع مختلف.

الحكم الالمركزي
KEYFIلالرئیسیةالمرافقإحدىتتمثلالتصویت.خاللمنللتغییرقابلةاألساسيالنظاملعملاألساسیةالمعطیاتستكون

KeyFiبـالمتعلقةالتطویرومقترحاتالحاسمةالقراراتعلىالتصویتحقوقالعملةحامليیمنحأنھفي
معالتعاملعلىقادًراوسیكونالمملوكةKeyFiعقودلجمیعمالًكابصفتھالحوكمةعقدیعملأننعتزم،الغایةلھذهتحقیًقا

ھذه العقود من خالل عملیة التصویت.
بعض السمات الرئیسیة المتعلقة بالحوكمة ھي: 
.KEYFIمحافظمنمباشرةالتصویتقوةاحتسابسیتم● 
●  عقد الحوكمة لھ صالحیة القیام بما یلي: 
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ذلكالمجتمعقررإذا0علىMinterعنوانتعیینیمكن-KEYFIعقدعلىالرموزسك○ 
○  قم بتعیین معطیات عقد مجمع المكافآت 

كتلة)لكلالمخصصةTokens(الالمكافأةمعدل■
Tokensالودعمبھاالمسموحالسیولةأزواج/تجمعات■
بھمسموحTokenكللدعمأوزانتخصیص■

KeyFiبـالخاصةاألخرىالحوكمةممیزات
نحن نؤمن بالالمركزیة الكاملة لخدماتنا لمجتمعنا بحیث یتمتع مستخدمینا بالسیطرة النھائیة على میزات وعروض

KeyFi.حاملوسیتمكن،وبالتاليTokens KEYFIتطبیقعلىالتالیةباإلجراءاتالسماحمنKeyFi:
● إضافة / إزالة األصول 
●  إضافة / إزالة منصة 
●  إضافة / إزالة تكامل البیانات 
●  إضافة / إزالة تكامل المحفظة 
●  اقتراح میزات جدیدة أخرى على سبیل المثال ، لوحة معلومات السیولة ، ومراقبة المراجحة ، وما إلى ذلك 

خارطة طریق الالمركزیة
KEYFIحاملمجتمعسیتمكن،األولىالمرحلةفيالمراحل.أوالمعالممنسلسلةفيالالمركزیةتحقیقسیتم Tokenمن

قابلةمجتمعیةقراراتالثانیةالمرحلةوستشمل،KeyFiوتطبیقKEYFIالممیزبالرمزالمتعلقةاألمورعلىالتصویت



للتنفیذ على السلسلة.
المرحلة األولى :

Tokensالوسك،Tokenالعقدبنشریقومذكيعقدخاللمنالمسبقالتوزیعمعالتعاملسیتمللشفافیة:● 
وتخصیصھا ، ونقل مفتاح المسؤول على الفور إلى عقد متعدد اإلشارات المؤقتة .

●  بالنسبة لعقد مجمع المكافآت ، سیحتفظ فریقنا بمفتاح اإلدارة مباشرًة أثناء التطویر ، وبعد ذلك سیتم النقل إلى القفل الزمني 
متعدد اإلشارات في تاریخ اإلطالق.
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فریقأنمنالرغمعلى،والتصویتمقترحاتتقدیممنTokensالحاملویتمكنحتىالبدایةفيSnapShotإعدادسیتم●
التطویر (من خالل مفتاح المسؤول) یحتاج إلى فرض التغییرات على السلسلة.

المرحلة الثانیة :

عقدالستبدالسُتنشربسیطةتصویتوحدةمع)Gnosis(عقد)DAO(للترقیةقابلحوكمةعقدنتوقع،الثانیةللمرحلةبالنسبة
timelock multisig،للحكم.الخاضعةالعقودعلىبالكاملالمركزیةسیطرةفعالبشكلیكسبمما

Gnosisبنیةتصمیمتم Safeحوكمةقدراتوتنفیذ،نفسھترقیةالحوكمةلعقدیمكنوبالتالي،المناسبالوقتفيللترقیةقابلةلتكون
جدیدة غیر متوقعة اآلن ، أو آلیات تصویت متقدمة (مثل الدیمقراطیة السائلة ، والتصویت التربیعي ، وما إلى ذلك).

المرحلة الثالثة

،المثالسبیل(علىKeyFiمنصةتشكلالتيالرئیسیةالمكوناتفيالالمركزیةالثالثةالمرحلةتغطي،التصمیمطورفيتزالال
واجھات برمجة التطبیقات للبیانات ، واستراتیجیات الذكاء االصطناعي ، وعقود التفویض، وما إلى ذلك) ، باإلضافة إلى الالمركزیة في

علىالكاملةالسیطرةالمجتمعیمنحمما،الشبكةفيالفاعلةالجھاتمنالعدیدمنواحدةتظلKeyFiأنلذلك،نفسھاالتطویرعملیة
النھائیة.الخطوةھذهتمكینفيأساسًیادوًراKEYFIیلعبسوفاألساسي.النظام

الملخص
KeyFiبمنصاتمقارنتھاعندنوعھامنوفریدةمألوفةDeFi.منللحوكمةالمركزیةحوكمةآلیةیوفرفإنھ،مألوفبشكلالبدیلة

خالل رمز محلي ، یكافأ من خالل توفیر السیولة ألزواج معینة. بشكل فرید ، على عكس األنظمة األساسیة األخرى ، قد یكون لدى
KeyFi.comالذاتیة.السیادةذاتالرقمیةالھویةاعتمادبیاناتمنواالستفادةالخصوصیةعلىالحفاظمع،التنظیميلالمتثالطریق

أخیًرا ، یعد محرك البیانات والذكاء االصطناعي فریًدا ویمكن أن یوفر میزة للمستخدمین الصغار الذین ال یمتلكون عادًة ھذا النوع من
منبدعموالالمركزیةالوظائفمنكلفيالنموفيKeyFiمنصةتستمرقد-البدایةمجردھذهتصرفھم.تحتاآلليالتعلمأوالبیانات

العالم.حولDeFiمستخدمي
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