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ةرصتخم ةذبن
 ایجولونكت نم ةدافتسالا ىلإ ىعست ةروث ریظن ىلإ ریظن نم ينورتكلإلا دقنلا ماظن قلطأ :وتوماكان يشوتاس نم نیوكتیبلا
نم حضتی امك ، فدھلا اذھ قیقحت وحن مدقت كانھ ناك دقل .ةیزكرملا ةیلاملا ةیتحتلا ةینبلا زواجتتل ریفشتلا تالمعو ةضراعلا
 ماع يف )رالود 600�000�000�000( رالود رایلم ةئم تس نع دیزت يتلا ةرفشملا تالمعلل ةیقوسلا ةمیقلا يلامجإ

ةیتحتلا ةینبلا لیطعت ىلإ ةضراعلا ةینقت يدؤت نل .ةصقلا نم طیسب ءزج ىوس يكحی ال ةیبعشلا يف راجفنإلا اذھ نكلو ، 2017
 .ملاعلا يف قوس عاطق لك لیطعت ىلا ىدؤتس اًبیرقت لب ، بسحف ةیزكرملا ةیلاملا

 Practice Interactive، LLC، dba Intiva  لبق نم )"ةصنملا"( ةصنم Intiva Health  ماظن ءاشنإ مت
Health )ًادعاصف نآلا نم ، ("Intiva Health" ، ـل مألا ةكرشلا Intiva Token Inc. ، ةیرادإلا ماھملا ةتمتأل 

 ، دیدحتلا ھجو ىلع .ةیحصلا ةیاعرلا يف نیلماعلل لمعلا صرف فاشتكاو ، رمتسملا میلعتلا تارود ، صیخرتلاو دامتعالا ةرادإل
 اھب ظافتحالاو مھتنھم ةسراممل ةمزاللا تادنتسملا عیمج میظنت نم ةیحصلا ةیاعرلا يئاصخأ نیكمت ىلإ يساسألا ماظنلا فدھی
 نم تانایبلا نم ةمیّق ةیعرف ةعومجم ربنملا طقتلی .ةیحصلا ةیاعرلا يیئاصخأ ىلع ةیراسلا حئاوللاو نیناوقلا عیمج عم قفتی امب
 ةرطیسلا نم اًدیزم ةیحصلا ةیاعرلا يیئاصخأ حنمل تانایبلا هذھ مدختسیو ، ةدحتملا تایالولا يف نیینھملا نم ةعومجم ىلعأ

 .مھفئاظو ىلع

 Intiva ةكرشل نكمی .تارالودلا تارایلمو جرحلا جاتنإلا تقو نادقف ىلإ ةیحصلا ةیاعرلا يف روصقلا ھجوأ ضعب تدأ
Token، Inc.  )"ایجولونكت جمد لالخ نم فواخملا هذھ ةجلاعم )"ةكرشلا Hashgraph ةضراعلا رتفدل("DLT") 

.Intiva Health ـل ةیلاحلا ةیراجتلا تایلمعلا عم ، )ریفشتلا ةلمع( رفشملا داصتقالا ب

(2018), https://coinmarketcap.com/charts/ 1 لارسوم لابیانیة العالمیة
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 ضرغلا نایب

 ءاضیبلا ةقرولا هذھ فدھتو .رییغتلل ةضرع نوكت نأ نكمیو طقف ةیمالعإ ضارغأل يھ )"ءاضیبلا ةقرولا"( ءاضیبلا ةقرولا هذھ
 )"نیرمثتسملا"( )"ةكرشلا مھسأ"( .Intiva Token، Inc ةكرش يف مھسألاب نیلمتحملا نییكیرمألا نیرمثتسملا مالعإ ىلإ
 ، Intiva Health عم ةكرشلا ةقالعو ، ةكرشلا ةیلمع لوح  )"نورتشملا"( Intiva Token ـل نیلمتحملا نیرتشملاو
 تامولعم دجوت .Intiva Health ةصنم ىلع NTVA ةدئافو ، ةیحصلا Intiva ةصنم ىلع ةمدقملا تاجتنملاو تامدخلاو
 ضیبألا باتكلا اذھ لكشی ال .هالعأ روكذملا ضرغلل طقف مدختسیس ضیبألا باتكلا اذھ نأ موھفملا نمو ، انھ ةقفرم ةساسح
 وأ ضرعلا اذھب اھیف حرُصی ال ىرخأ ةیئاضق قاطن يأ وأ ةیالو وأ ةلود يأ يف NTVA وأ ةكرشلا مھسأل اًسامتلا وأ اًضرع
 لك قفاوی .فشكلا نم ةیمحم ىرخأ ةقیرطبو ، ةیكلم ، زایتما تاذ يھ ءاضیبلا ةقرولا هذھ يف ةدراولا تامولعملا .سامتلالا
 اذھ جاتنإ ةداعإ مدعب دھعتیو مدقت ام ىلع ، ءاضیبلا ةقرولا هذھل )اًیدام وأ اًینورتكلإ( میلستلا ھلوبقب ، لمتحم يراشو رمثتسم
 ةكرشلا مھسأ نم يأ ءارشب يلبقتسملا يرتشملا وأ رمثتسملا مقی مل اذإ .ھب قلعتت تادنتسم يأ وأ ، اًیئزج وأ اًیلك ، ضیبألا باتكلا
 هذھ ةداعإ ىلع يرتشملا وأ لمتحملا رمثتسملا قفاوی ، ضرعلا ءاھنإ مت دق ھنأ وأ ھبجومب ةمدقملا ، يلاوتلا ىلع ، NTVA وأ
 ءاضیبلا ةقرولا هذھ ئراق نكی مل اذإ .ةكرشلا لبق نم .كلذ رمألا بلطت اذإ اًروف ةكرشلا ىلإ تادنتسملا عیمجو ءاضیبلا ةقرولا
 اذإ .اتاب اعنم عونمم وھ ءاضیبلا ةقرولا هذھل مادختسا وأ خسن وأ عیزوت وأ رشن يأ نأ ملعت كلذب تنأف ، دوصقملا يقلتملا وھ
 .ھنم ةخسن يأ ریمدت ءاجرلاف ، أطخلا قیرط نع دنتسملا اذھ تیقلت دق تنك

 ةیعلطتلا تانایبلا
 لكشت ةیخیرات ریغ لا تانایبلا عیمج .ةیعلطت تانایب لكشت ءاضیبلا ةقرولا هذھ يف تشقان يتلا لئاسملا ضعب
 امدنعو .1995 ماعل ةیلاملا قاروألاب صاخلا يضاقتلا حالصإ نوناق يف دوصقملا ىنعملاب "ةیعلطت تانایب"
 وأ "قدصت" وأ "ردقت" وأ "ىونت" وأ " ، "عقوت" ، "رمتست" ، "فوس" ، "زوجی" تاملكلا نإف ، انھ مدختست
 ةلثامملا تاریبعتلاو تاملكلا هذھ يف تافالتخالا نإف ، "عورشم" وأ "تاعقوت" ، لمتحم"وا "بجی" وأ "عقوتت"
 كلذ يف امب ، ةیعلطتلا تانایبلا هذھ نمضتت .ةیعلطتلا تانایبلا تاحیرصت دیدحت ىلإ اًمومع فدھت اھنم تایبلسلا وأ
لماوعو ، نیقیلا مدع ھجوأو ، ةفورعم ریغو ةفورعم رطاخم ، ةكرشلل ءادألا فادھأو ةدوصقملا تاءارجإلا
 يأ نع يرھوج لكشب ةكرشلل ةیلعفلا تازاجنإلا وأ ءادألا وأ ةیلعفلا جئاتنلا فالتخا ىلإ يدؤت دق ةمھم ىرخأ
 لیثمت دجوی ال .ةیعلطتلا تانایبلا هذھ ةطساوب اًینمض وأ اھنع ریبعتلا مت يتلا تازاجنإلا وأ ءادألا وأ ةیلبقتسم جئاتن
 ةقرولا هذھ يف ةدراولا ةیعلطتلا تانایبلا عیمج دنتست .ةیعلطتلا تانایبلا هذھ لثمل يلبقتسملا ءادألل نامض وأ
 يف طقف ثدحتتو ةرادإلل ةرفوتملا تامولعملاو ةمدقملا تاضارتفالا ىلإ ةفاضإلاب ، ةرادإلا تادقتعم ىلإ ءاضیبلا
يعلطت نایب يأل تاحیقنت وأ تاثیدحت يأ رشنب دھعت وأ مازتلا يأ ةربعم ةقیرطب ةكرشلا يلخت .ریرقتلا اذھ خیرات
.ةقیثولا هذھ يف دراو

2            حالظ أنھ ال یتم عرض الرموز الممیزة للبیع ألي أشخاص في الوالیات المتحدة ، كما ھو موضح في القاعدة2 90 نم قانون األوراق 
 .ةدحتملا تایالولا جراخ نیدوجوملا نییكیرمألا ریغ صاخشأللالمالیة.  الجیوز شراء الرمو زلاممیزة إال
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 دق .نایبلا اذھ لثم اھیلإ دنتسی يتلا فورظلا وأ طورشلا وأ ثادحألا يف رییغت يأ وأ اھب قلعتی امیف ھتاعقوت يف رییغت يأ سكعت
 ةیلبقتسملا تایجیتارتسالاو تادئاعلاو تاداریإلا ، روصحم سیل نكل ، كلذ يف امب يلبقتسملا ءادألاب قلعتت ةیعلطتلا تانایبلا نوكت
 متی .ةعقوتملا كلت نع اًیدام ةیلعفلا جئاتنلا فالتخا ىلإ يدؤت دق يتلا كوكشو رطاخمل ةیعلطتلا تانایبلا هذھ لثم عضخت .ةكرشلل
 .يصخش رارق يأ ذاختا يف ةیعلطتلا تانایبلا هذھ ىلع رربملا ریغ دامتعالا مدع نم نیلمتحملا نیرتشملاو نیرمثتسملا ریذحت

 ةیلام وأ ةیعیرشت وأ بئارض وأ تارامثتسا اھنأ ىلع ءاضیبلا ةقرولا هذھ ریسفت نیلمتحملا نیرتشملاو نورمثتسملا ىلع يغبنی ال
 .ةكرشلا يف رامثتسال مییقت يأل دیحولا ساسألا ریفوت ءاضیبلا ةقرولا هذھ نم دوصقملا سیلو ، ىرخأ ةروشم يأ وأ ةیبساحم وأ
 ھتینوناق نم لك نع لوئسملا ةراشتسا نیلمتحملا يرتشملا وأ رمثتسملا ىلع بجی ، ةكرشلا يف ةیلاملا قاروألا ىلع لوصحلا لبق
 .رامثتسالا اذھل ىرخألا بقاوعلاو ءابعألاو دئاوفلا دیدحتل نیراشتسملا نم كلذ ریغو ، ھتابساحمو ، ھبئارض ، هرامثتسا ،

 تالزانتلا
 نأ اھب ةطبترملا باتتكالا ةركذمو ءاضیبلا ةقرولا هذھ يف ةفوصوملا مھسألا يف كارتشالا يف بغری صخش يأ  ةیلوئسم نم
 نیرتشملاو نورمثتسملا علطی نأ بجی .ةلص تاذ ةیئاضق ةیالو يأ يف اھب لومعملا حئاوللاو نیناوقلا عیمج ىلع علطی
فرصتلا وأ اھب ظافتحالا وأ ةیلاملا قاروألا هذھ ءانتقاب قلعتی امیف ةیبیرضلا بقاوعلاو ةینوناقلا تابلطتملا ىلع نویلبقتسملا
 .اھیف

 يلعفلا صنلا ىلإ ةراشإلاب اھلمجم يف ةصتخمو ةفلتخمو ةلماش اھنأ يعدت ال ءاضیبلا ةقرولا هذھ يف ایلاح ةدراولا تامولعملا
 .بلطلا دنع لمتحم كیرشو رمثتسم لكل اھنم خسن میدقت بجیو ، ةلصلا تاذ تادنتسملا نم اھریغو حرطلا ةركذمل

 ىوتحت  ةدحتملا تایالولا ریغ نم NTVA ءارشلا تایلمعو نییكیرمألا نیرمثتسملا لبق نم ةكرشلا يف تارامثتسالا عیمج
 وأ حرطلا ةقیثو ةعجارم يلبقتسملا يرتشملا وأ رمثتسملا ىلع بجی .ةلویسلا مدعو بلقتلاو رطاخملا نم ةیلاع ةجرد ىلع
 اًبسانم NTVA ءارش وأ ةكرشلا يف رامثتسالا ناك اذإ امیف ةیانعب رظنلاو اھرودص روف ، يلاوتلا ىلع ، تامولعملا ةركذم
 نیرتشملاو نیرمثتسملا دیوزتب ةكرشلا موقتس ، ءارش وأ رامثتسا يأ لبق .يرتشملا وأ رمثتسملل ةیلاملا فادھألاو عاضوألل
 لئاسملاو ضورعلا ماكحألاو طورشلاب قلعتی امیف ةكرشلا نم ةیفاضإ تامولعم ىلع لوصحلاو ةیفاضإ ةلئسأ حرط ةصرفب
 وأ دھج نود تامولعملا هذھ ىلع لوصحلا اھنكمی وأ رادقملا سفن ةكرشلا ھیف كلتمت يذلا دحلا ىلإ ، ةلصلا تاذ ىرخألا
 دئاوع يأ وأ مھلام سأر نم دئاع ىلع لصحی فوس ةكرشلا مھسأ يف رمثتسم يأ نأ ةكرشلا نمضت ال .ةلوقعم ریغ تاقفن

 نا امب ھئارش دنع ةدیفم دئاوع يأ ىلع لصحیس NTVA نم ٍرتشم يأ نأب لیثمت يأ ةكرشلا مدقت ال امك .مھتارامثتسا ىلع
NTVA ةصنمل يحصلا ماظنلا يف مادختسالا اًیرصح ھنم دارملا Intiva Health. نورمثتسملا علطی نأ بجی 

 اھب فرصتلاو اھتزایحو ةزیمملا زومرلا وأ مھسألا باستكاب قلعتی امیف مھیلع قبطنت يتلا ةینوناقلا تابلطتملا ىلع نویرتشملاو
 .ریغتلاو, ظافتحالا ,ذاوحتسالا كلذ ىلع ةبترتملا ىرخألا ةیبیرضلا بقاوعلاو لخدلا لوحو ، اھمیلست دنع
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 ، .Intiva Token، Inc ةیبلغأ كلام ، Intiva Health لبق نم ءاضیبلا ةقرولا هذھ يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
 تانایب يأ الو ءاضیبلا ةقرولا هذھ يعدت ال .ةقوثوم اھنأ دقتعن يتلا ةروشنملا ریغو ةروشنملا رداصملا نمو ةیلخادلا اھتالجس نم
نم يأ الو ةكرشلا مدقت ال .صاخلا امھبجاوب اموقی نأ نیلمتحم يرتشمو رمثتسم لك نم عقوتی ، يلاتلابو ، ةلماش اھنأ ةیلیمكت
 امیف ، اًینمض وأ اًحیرص ، نامض وأ دھعت يأ ءالكولا وأ نیراشتسملا وأ اھل ةعباتلا تاكرشلا وأ اھیفظوم وأ اھئاردم وأ اھیفظوم
 نم يأ دض ةینمض نوكت نأ وأ ةینوناق ةیلوؤسم يأ لمحتت ال و ، اھتایوتحم نم يأ وأ ءاضیبلا ةقرولا هذھ لامتكا وأ ةقدب قلعتی
 مت ىرخأ ةیھفش وأ ةیطخ تالسارم يأ وأ ءاضیبلا ةقرولا هذھ يف ةدراو تامولعم ةیأ دجوت ال .كلذب قلعتی امیف هالعأ ةروكذملا
 لبقتسملا وأ يضاملاب قلعتی امیف ءاوس ، نایب وأ دوعوك ، اھیلع دامتعالا بجی وأ ، ءاضیبلا ةقرولا هذھ يقلتمل اھتحاتإ وأ اھلقن
 ىلع يوطنت ءاضیبلا ةقرولا هذھ يف ةدراو تاریدقتو تاطاقسإ يأ نإف ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب . ةیلوؤسم يأ اھب قلعتت نلو ،
 عقوتت ال .تاطاقسإلاو تاریدقتلا هذھل ةقد وأ نامض وأ لیثمت يأ میدقت نكمی ال ، كلذ ىلع ًءانبو .ةمھمو ةدیدع ةیتاذ تارارق
 اھتیلوئسم يھو ةكرشلا لبق نم تاعقوتلا هذھ دادعإ مت .اھب ةقفرم تاطاقسإ يأ وأ ءاضیبلا ةقرولا هذھ حیقنت وأ ثیدحت ةكرشلا
 اًبلط وأ ، عیبلل اًضرع ءاضیبلا ةقرولا هذھ لكشت ال .نیلقتسملا ةكرشلا تاباسح يققدم لبق نم اھعیمجت وأ اھتعجارم متی ملو طقف
 .سامتلالا وأ ضرعلا اذھ لثم میدقت اھیف ينوناقلا ریغ نم نوكی ةیئاضق ةیالو يأ يف NTVA وأ ةكرشلا مھسأ ، ضرع ءارشل
 ىلع ةیبنجأ وأ ةیموكح وأ ةیلاردیف ىرخأ ةیمیظنت ةئیھ ةیأ الو )SEC( ةیكیرمألا تاصروبلاو ةیلاملا قاروألا ةئیھ قفاوت مل
 ةقدلا ةقباسلا تاطلسلا دكؤت مل ، كلذ ىلع ةوالع .NTVA ءارش وأ / و ةكرشلا مھسأ يف رامثتسالاو ةیقرولا ةقیثولاو ضرعلا
 ركذلا ةفلاس تاطلسلا موقت نأ اھنم دصقی الو ، ةقیثولا هذھ يف ةدراولا تامولعملا وأ ءاضیبلا ةقرولا هذھ ةیافك ىدم تددح وأ
 رطاخملاو ایازملا كلذ يف امب ، مھب ةصاخلا ةكرشلا مییقتو تاقیقحت ءارجإ نیلمتحملا نیرتشملاو نیرمثتسملا ىلع بجی .كلذب
 .اھیف رامثتسالا اھیلع يوطنی يتلا

 وأ لمتحملا رمثتسملا يلثمم نیب تاشقانم يأ )1( :يلی ام ىلع لمتحم يراشو رمثتسم يأ دكؤی ، صوصخلا ھجو ىلع
 رمثتسملا اذھ يلثمم نم رثكأ وأ دحاو اھأدب دق NTVA وأ ةكرشلا مھسأ باستكاب قلعتی امیف اھعورفو ةكرشلاو يرتشملا
  ةكرشلا نكت مل ، NTVA وأ ةكرشلا مھسأل رخآ ضرع يأ وأ ءاضیبلا ةقرولا هذھ میلست لبق )2( و .يرتشملا وأ لمتحملا
 امإ ، نیرتشملا وأ نیلمتحملا نیرمثتسملا ءالؤھ لبق نم ءارشلل ةحاتملا ةكرشلا يف ةحلصم تدبأ دق ، اھل ةعباتلا تاكرشلا الو
نیلمتحملا نیرتشملا وأ نیرمثتسملل ةددمم ةوعدك وأ نیلمتحملا نیرتشملا وأ نیرمثتسملا لبق نم ھلوبق نكمی يذلا ضرعلا
 .رامثتسالا يف كارتشالل ضرع میدقتل

 دمتعتس ةكرشلا نأب لمتحم يراشو رمثتسم لك رقیو ، ةكرشلا يف رامثتسالل دقع ءاشنإ وھ ضیبألا باتكلا اذھ نم ضرغلا سیل
 رمثتسملا نوكی ثیح .ةیئاضقلا ةطلسلا نیناوقل لاثتمالاب قلعتی امیف ةلمتحملا يرتشملا وأ رمثتسملا تانایبل دیكأتلا اذھ ىلع
 .ينوناق لكشبً امیقم يرتشملا وأ لمتحملا
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 ضرغلاو و، لامعألا ، میظنتلا
ةیراجلا تایلمعلاو میظنتلا

 ،اھل صخرملا ةیبطلا نھملاب حمست  ةلماكتم ةصنم لوأ وھ ، Health Intiva اھتعضو يذلا ،Health Intiva ةصنم
 ،)DPM( مدقلاب ةیانعلا ءابطأ ،)DDS( نانسألا ةحارج ءابطأ ،)DO( يمیوقتلا بطلا ءابطأ ،)MD( بط يف ءابطألا لثم
 ریدختلا ضیرمت ةلجسم ةداھشو ،)NP( نیسرامملا ضیرمت ،)PA( ءابطألا يدعاسم ،)PharmD( ةلدیصلا ءابطأ
)CRNA(، ةینوناق ةیاد ضیرمت )CNM(، ضیرمت يئاصخا )CNS(، ةلجسم ةضرمم )RN (، ةرادإل ،كلذ نم رثكأو 
 يحصلا نیمأتلا لقنو نیمأتلاو میلعتلا ةسارد رارمتساو ،صیخرتلا ةرادإو ،ضیوفتلا قئاثو لثم ،مھتایح بناوج نم بناج لك
تاعومجملاو قفارملا عم لصاوتلا LMPS ةصنم حیتت امك .لمعلا صرفو ،ةقفاوتملا تالاصتالا )HIPAA( ةبساحملا نوناقو
نم ، كلذ نم رثكأو ،ةیلزنملا ةحصلا ،ةلجاعلا ةیاعرلا تادایعو ضیرمتلا قفارمو ،ةیبطلا تامظنملاو تایفشتسملا لثم ،ةیبطلا
سلسو قوبسم ریغ لح اذھ نع جتنی .لاثتمالا ىلع ظافحلاو ،  تادامتعإلا تایلمع يف عارسإلاو فیظوتلا دوھج طیسبت لجأ
 LMP يمدختسم نم فالآلا ىلعً ایلاح Health Intiva ماظن يوتحی .FMGs و LMPs نم لكل ةیرادإلا ءابعألا ففخی

 .FMG و

Intiva Health ةصنم جمانرب رفوی امك .اًمامت اًناجم FMGs و LMPs ـل میظنتلاو لاثتمالا لھست يتلا لولحلا نم ةعومجم  Intiva Health ةصنم مدقت
 ةصنملا يف ةكراشملا تانایكلاو دارفألا ةیوھ ةیامح عم ، Intiva Marketplace لالخ نم FMGs و LMPs ىلإ فدھتسملا ذفنملا نییسیئرلا ءاكرشلل
 لاجم يف ءاكرشلا ، روصحم سیل نكل مھیف امب ، نویسیئرلا ءاكرشلا لمشی .ةحیرصلا ةقفاوملا لالخ نم لوصولاب طقف حامسلا لالخ نم )"نومدختسملا"(

:
لاصیدلة ولاتعلیم لامستمر وشركات لامسؤولیة لامھنیة . تتكون منصة Intiva Health نم المجموعة الفرعیة 

التالیة نم المیزات 

ReadyDoc ™_ ـل نكمی LMPs دحاو ناكم نم نامأب ةیبطلا مھتانایبو مھتادنتسم عیمج ةكراشمو ةرادإو نیزخت 
 ReadyDoc مدختسی ، DLT نم معدب .نیمزتلم مھئاقبال ةیویحلا ةمھملا ةتمتأو ، ةیقرولا لامعألا ىلع ءاضقلاو ،

 دعوم يأ مھتوفی ال ىتح دامتعالا تانایب ةیحالص ءاھتنا دنع LMPs ھیبنت متی .قوسلا يف اًنامأ تاینقتلا رثكأ ™
 .لاثتمالا نم ةینواعت ةكبش ءاشنإل مھب قوثوملا نیلوؤسملا عم مھب ةصاخلا دامتعالا تانایب ةكراشم مھنكمیو يئاھن
 .دامتعالا تانایبل ةصصخم تانایب ةحول نم مھتسسؤم لخاد LMPs نم دیدعلا ةرادإ FMGs ـل نكمی

Intiva Careers ™ - ل نكمی .عزعزمو دیرف يفیظو قباطم لح LMPs بلطب مدقتلاو ةیتاذلا مھتریس لیمحت 
قیرط نع ثحبلا ردقب بھذت تاحشرم عم ، لوھجم بلط میدقت ةیلمع نھملا معدی .ةلوھسب صرفلا ىلع لوصحلل
 بصنم 9000 نم رثكأ يف ثحبلا LMPs ـل نكمی .بوغرملا بتارلاو ، سلجملا ةداھشو ، يفارغجلا عقوملا دیدحت
 ىلع روثعلاو فئاظولا رشن FMG تاعومجمل نكمی .ةیلحملا عقاوملا كلذ يف امب ، ةدحتملا تایالولا ربع يكینیلكإ
.فئاظولا ماھم ةرادإو نیمدقتملا عبتت اھنكمیو ةیتاذلا ریسلا نع ثحبلا لالخ نم نیلھؤم نیحشرم
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سلجم كلذ يف امب ، رمتسملا يبطلا میلعتلا میدقتل ركفلا ةداق رابك عم ءاكرش Intiva Health - رمتسملا میلعتلا
 ـل نكمی .ةداھش تارود ىلع ظافحلاو ، سلجملا دادعإو ، ةبولطملا ةلودلاو ، رمتسملا يبطلا میلعتلل دامتعالا

LMPsنم رثكأ .اًیئاقلت تاداھشلا نیزختب يساسألا ماظنلا موقیس ، اھنم ءاھتنالا دعبو مئاوقلا ةبتكم نم رایتخالا 
 .ةیناجم تارودلا نم ٪ 80

 Intivaعم ةقفاوتملا لئاسرلا بلجی لاصتالا – لاصتا HIPAA ىلإ تادنتسملا ةكراشمو ينورتكلإلا دیربلاو
.LMPs لاصتالا ةزیم حمست LMP لمعملا تابلط لاسرإو اھتكراشمو ىضرملا تالجس ىلإ لوصولاب 
 EHRعم Connect لماكتی ، كلذ ىلع ةوالع .يساسألا ماظنلا ىلع ىرخألا LMP جمارب عم لصاوتلاو
 .لخادتملا لیغشتلل لماكتم لح ھلعجی امم ، ةدحتملا تایالولا ءاحنأ عیمج يف ةیربخملا تاقیبطتلاو

-Marketplaceةیحصلا ةیاعرلا تامدخو تاجتنم Vetted عم ءارشلل نیمدختسملل ةحاتملا ةلصلا تاذو 
NTVA، نم رثكأو ، ةیبطلا ةزھجألاو ، تنرتنإلا رطاخم دض نیمأتلاو ، ةسرامملا ءوس دض يبطلا نیمأتلا :لثم 

 .كلذ

-iGO HD ™رمتسملا يبطلا میلعتلا تارودب قلعتملاو بلطلا بسح يلعافتلا ىوتحملل رشابملا ثبلا ةمدخ 
 عقاومل لصألا يف ةمدخلا هذھ میمصت مت .ةیجیورتلا داوملاو رابخألاو تاجتنملاو بیردتلاو تنرتنإلا ربع تاودنلاو
 رثكألا ناك .نیبجعملا كارشإو ةدیرف ةیلعافت ةبرجت ریفوتل )كلذ ىلإ امو ةضایرلاو ىقیسوملا لثم( نیبجعملا بیو
 .زیوب تیرتسكاب ةئفل نیرشعلا ىركذلا لافتحا لبق نم امادختسا

رخآ رایخ يأ مھیدل نكی مل نیذلا ةیحصلا ةیاعرلا نیینھمل تاصاصتخإلا ددعتم ركتبم لح وھ Intiva Health ةصنم نإ
 .ةمیدق ةنیابتم ةمظنأ مادختسا ىوس

 تانایب ّةقدو ةعرسو مجح ىلع Intiva Health ةصنم زكرت ، ةیعامجلا ةیحصلا ةیاعرلا يف ةربخلا نم دوقع ةدع عم
رظنلابو .اھیسفانم نم رثكأ ةدیرف تانایب طاقن سمخ ىلإ )4.5( فصنو طاقن عبرأ ىلع لوصحلا لالخ نم ةیحصلا ةیاعرلا
 رخآ لح يأ يلاحلا تقولا يف قباطتی ال اًعونتم لامعأ جذومن قلخی يذلاو هاندأ "لامعألا جذومن" نونعملا مسقلا يف اھتشقانم تمت ، دقن ةلبُس )15( رشع ةسمخ ىلإ لوصولا ةیناكمإ اھیدل ةكرشلا نإف ، ربنملا ةصنم يف تانایبلا تامدخو طاقن ةورث ىلإ

 .قوسلا يف
 لمعلا جذومن
 دراومو تاودأ ریفوت لجأ نم ةیحصلا ةیاعرلا عاطق يف نییسیئرلا ءاكرشلا نم دیدعلا عم تاقافتا Intiva Health دقعت
 ةیلوؤسملا تاكرش لمشت ، نیرخآ نیب نم ، نویسیئرلا ءاكرشلا ءالؤھ 3 .ةدحتملا تایالولا ءاحنأ عیمج يف LMP جماربل ةماھ
 رثرآ لثم ةینھملا

J. Gallagher (AJG ، نییكیرمألا ءابطألا ةینواعت )CAP( ، لثم رمتسملا يمیلعتلا ىوتحملا يمدقمو Advancing 
Knowledge in Healthcare (AKH) ، ةدالولاب ةطیحملا دراوملاو )PRI( ، ةینطولا ماظعلا ةشاشھ ةسسؤمو 

)NOF( )ءاكرش عیطتسی .)" "نویسیئرلا ءاكرشلا" ، يعامج لكشب Intiva Health يساسألا ماظنلا نم ةدافتسالا اًیلاح 

 :ةیلاتلا لخدلا قیقحت قرط لالخ نم LMPs عم لعافتلل

 .تاكارشلا هذھ نم ، Intiva Health ةكرشل ةعبات ةكرش اھرابتعاب ، Intiva Token، Inc ةكرش دیفتست امك 3
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أ

كانھ .ةقیثولا ةیحالص ءاھتناب LMP رطخت يتلا تاھیبنتلا بوانت ىلإ لوصولا نییسیئرلا ءاكرشلل نكمی .ةیاعرب تاھیبنت
 هذھ مالتسا متی .نییسیئرلا ءاكرشلل ةیاعرلا صرف نم اًیوق اًنوزخم قلخت يتلاو نیعم ماع يف ةیحالصلا ءاھتنا ثادحأ
 مایألا نم ددع لك يف ، دیربلاب راعشإلاو ينورتكلإلا دیربلاو (SMS) ةیصنلا لئاسرلا ربع اھمیلست متی يتلا ، تاھیبنتلا
 ىلع .0 و ، 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 10 ، 15 ، 30 ، 45 ، 60 ، 90 ، 120 :ةقیثولا ةیحالص ءاھتنا خیرات لبق ةیلاتلا

 نیمأتلاب ةقلعتملا تادنتسملا ىلع تاھیبنتلا ةیاعرل صرفلا نم دیدعلا ةینھملا ةیلوؤسملا كیرش ىدل نوكیس ، لاثملا لیبس
 .نیمأت ةایحلاو ، ةیناربیسلا رطاخملاو ، تاباصالاو تاكلتمملاو ، ةیبطلا ةسرامملا ءوس لثم ، اھتیحالص يھتنت يتلا

 ب

 .نییسیئر ءاكرشل نیلھؤملا ءالمعلل Intiva Health رفوت نأ نكمی ، LMP نم يأ نم ةحیرص ةقفاومبو .تاوعدلا
 موقت .Marketplace يف مدقت ةنیعم ةمدخ وأ جتنمب ةمتھم اھنأ Intiva Health ىلإ LMPs ریشت نأ نكمی

Intiva Healthتامدخلا میدقتل يسیئر كیرشل ةیرورضلا تامولعملا عیمج ریفوت لالخ نم ةلاحإلا تایلمع لیھستب
 نم فیظوتلا صرف ىلإ عامتسالاب ھمامتھا نع ربعی نأ LMP ـل نكمی ، لاثملا لیبس ىلع .ةقفاوملا LMP ىلإ

FMGs، ـل ةلصلا تاذ ةیفصولا تانایبلا لقن يف اًیئاقلت أدبت يتلاو FMG عم لصاوتللLMP. 

 ج

 ةحنملا نم ءزج يقلتل ةلھؤم Intiva Health نإف ، دمتعملا رمتسملا میلعتلا ىوتحمل اًعزوم اھرابتعابو .حنم
 Intiva Healthمدقت .نیدمتعملا رمتسملا میلعتلا ىوتحم يدوزم لبِق نم تنرتنإلا ربع ىوتحملا عیزوتل ةصصخملا
 میلعتلا ىوتحم يدوزمل ربكأ ةدھاشم ةبسن راھظإ يف رمتست كلذلو ، ينطولا دیعصلا ىلع LMPs ىلإ ىوتحملا اذھ
 .رمتسملا

د

 يتلا تامدخلاو تاجتنملا عیمج ىلع موسرلا نم )٪50( ةئاملاب نیسمخ ىلإ لصی ام Intiva Health عمجت .تاعیبم
 ءاطسولاو ةینھملا ةرسمسلا تاكرش ، لاثملا لیبس ىلع .Intiva Health Marketplace قوس لالخ نم اھعیب متی

 ةئطاخلا تاسرامملا لقن ةكرش اھترجأ ةسارد تصلخو .عابملاو بوتكملا نیمأتلا غلبمل ةیوئم ةبسن مسر عفدل دادعتسا ىلع
 فلأ نیسمخو ةعبرأ ىلع دیزی ام لداعت بیبطلا تاصصخت نم دیدعلا ربع ةیبطلا ةسرامملا ءوس ةسایس طسوتم نأ ىلإ
 نیثالثو ةئاملاب نیرشع نیب ةسایس لك يف ةلومعلا طسوتم حوارتتو .ةنسلا يف )يكیرمأ رالود 54000( يكیرمأ رالود
 ةسایسل اًقفو ةلومعلا هذھ نم )٪70 - ٪30( ةئاملاب نیعبسو ةئاملاب نیثالث نیب ام ةكرشلا ىقلتتو .)٪30 .)٪20( ةئاملاب
 .ةبوتكملا ةیبطلا ةئطاخلا تاسرامملا

3 ام ھي تلكفة التأمین الطبي للمخالفات الطبیة؟ ، ( )12Gallagher Healthcareیدسمبر 2017 (، 
https://www.gallaghermalpractice.com/blog/post/how-much-does-medical-malpractice-insurance-cost. 
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میكن للشركة التسویق بالطرق التقلیدیة ، ولكن لدھیا القدرة على تحدید ما یحتاجھ المحترفون الطبیون 
في أوقات محددة. وھذا یسمح بالمازیا التالی:ة 

 )اًموی 120 لالخ( ةجاحلا تقو عم نمازتی نیلھؤم نیلمتحم ءالمع ىلإ دمتعم لوصو

 ءوس دنتسم ةیحالص ءاھنإ مت دق ھنأ ىنعمب( ةجاحلا ةلاح عم نمازتی يذلا نیلھؤملا نیلمتحملا ءالمعلا ىلإ لوصولا نم ققحتلا مت
 (ةسرامملا
 )كارتشالا( اًمدقم LMP اھبلطی يتلا تالاحإلاو تاھیبنتلا

ةجاحلا تقو

ةجاحلا ثدح بولطملا لعافتلا

 تانایبلا نم Intiva Health برق ةیمھأ ىلع دكؤی امم ، تارالودلا نم فالآلا تائمب ةقفص لكل ةمئادلا ةمیقلا نوكت دق
 .اًمامت بسانملا تقولا يف مدختسملا ىلإ لوصولا يف اھتءافكو مدختسملل ةینھملا

يبطلا میلعتلا ةلصاوم ، كلذ ىف امب ، Intiva Health يحصلا ماظنلا يف ةرفوتملا لخدلا قیقحتل ةیفاضإلا قرطلا لمشت
 تاونقو ، ءاربخلا داجیإو ، فئاظولا رشنو ، ReadyDoc ™ (API( و ، )CV( ةیتاذلا ةریسلا نع ثحبلاو ، رشابملا
 ، موسرلا لخد ثاحبأ صرفو ، رعاشملا لیلحتو ، باعتألا ةنراقمو ، ةیبطلا ءارآلا ، )™ iGo HD( ةیجیورتلا ویدیفلا
 .)ةینیسلا ةعشألا ، تارابتخالا ، تاربتخملا( Intiva Connect ربع رماوألاو ، ةینورتكلإلا ةیلوؤسملا ةیطغتو
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الخطة اإلستراتیجیة وتطبیق دفترالعارضة

تانایب لاجم يف ةعانصلا ةدئار نوكتل ةدیرف ةناكمب عتمتت ةكرشلا نإف ، جاتنإلا طخو تانایبلا ةعومجمو ةیلاحلا ءالمعلا ةدعاق ىلإ ًادانتساو

  .2022 ماع يف ةدحتملا تایالولا يف فیظوتلل عاطق ربكأ حبصی نأ عقوتی ام يف نھملا ةرادإو ةیحصلا ةیاعرلا

 .LMP تادامتعا يف امیس الو ، ةمئاقلا تاسرامملا عم ةماھلا ایاضقلا ةجلاعمل ةصرفل ةمظنملا تلصوت ، ةكرشلا علطتت امنیب
ً امامت ةیرظانت ، "تادامتعإلا ةیلمعل ةنھارلا ةلاحلا" نونعملا مسقلا يف لیصفتلاب ةحضوملا ، ةمئاقلا تاسرامملا نوكت امً ابلاغ

،  تازایتما حنمت يكل رھشأ ىلإ عیباسأ ةدع نم ةریصق ةیرھش ةرود رظتنت نأ فولأم ریغ لا نم تسیل .ةرذبمو ، ةلاعف ریغو
 ظوحلم ضافخناو ، ةعئاضلا تاعاسلا نم دیدعلاو ، تارالودلا تارایلمب ةیلام ةراسخ ىلإ يدؤی امم ، FMG عم اھتسراممل

 .ىضرملل ةیحصلا ةیاعرلا ةدوج يف

 :ةیلاتلا بویعلا نم يناعی جماربلا نم عونلا اذھ .يزكرملا عفدلا لامعأ جذومن ببسب ریبك لكشب عقت الجا ما الجاع اھنكلو ، دعاست تادامتعإلا جمارب

 ؛ تانایبلا عمجل روھش ىلإ عیباسأ نم نایحألا نم ریثك يف بلطتت يتلا - ةءافكلا مدع ببسب ریخأتلا تالاح

 ؛ تافلاخملاو ءاطخألل ةضرع جمانربلا - ةیقوثوملا

 ؛ ةمدقملا قئاقحلل فلتخم ریسفت مھنم لكل - ءاطسولا روضح

ناعدام األمن - تكون البیانات مركزیة وغالباً ما یتم نقلھا عبر قنوات غیر مضمونة ؛ و 

اتریخ ملكیة LMP - متتلك الكیانات بیانات ومعلومات LMP بدًال من LMPs فنسھا. 

رتكز Intiva Health لعى معالجة ذھھ األعطال من خالل استخدا مDLT جإلراء عملیات اعتما دLMP .نإ تطبیق ھذه التقنیة 
یزیل طبیعة الدفع مقابل 

 . LMP لاتشغیل للعملیة الحالیة ویعطي تسھیالت أسرع للوصول لإى لامعلومات لاضروریة التخاذ قرار بشأن امتیازات ممارسة
العوة على ذلك ، یوف ر DLTلامزایا لاتالیة:

سمتودع ثابتل مجیع أوراق اعتماده  ؛  LMP یسكون لدى

 ستوفر أوراق االعتماد المختومة بالوقت والمضمون أماًنا ال یضاھى ، مما یزیل

 مخاطر التالعب أو التزویر ؛

تسقلل المعامالت داخل دفتر لاعارضة نم مخاطر عملیات النقل ال یغر ضممونة للبیانات الحساسة  ؛

تایالولا بتكم ، يرھشلا لمعلا ةعجارم ، 2022 ماع ىتح ةعانصلا يف جاتنإلاو ةلامعلا تاعقوت ، نوسردنھ دراشتیر 5
https://doi.org/10.21916/mlr.2013.39. ، )2013 ربمسید( لمعلا تاءاصحإل ةدحتملا

11 

https://doi.org/10.21916/mlr.2013.39



 ؛ اًناجم تانایبلا ىلإ لوصولا نم FMGs و LMPs نكمتتس

 و ؛ ثحبلا ةلھس حبصتو لدجلا لبقت ال تالجسلا ربتعت فوس

 .ةروكذملا تانایبلا ةنایص يف ةحلصم اھیدل فارطألا عیمج نأل اھنامضو تانایبلا ةقد نیسحت متیس

 تالماعملا ةعرس نأشب فواخم كانھ نكلو ، هالعأ ةروكذملا فادھألا  blockchain لثم ىھ ىتلا  ةیلاحلا DLTs مدخت دق
 ركتبم  ,Swirlds،Inc. ،(“Swirlds”) عم Intiva Health تكراش ، كلذل اًقفو .فاصنإلاو ، تانایبلا نیزختو ،
 .DLT ةحاسم يف يروث روطت وھو ، Hashgraph ایجولونكت

Hashgraph

 Hashgraphتانایب ةینب " ، Swirlds Hashgraph ىلع ةماع ةرظن يف دریب نومیل روتكدلا فصی امك
 ىلع ةیجولونكتلا دئاوفلا نم اًددع Hashgraph مدقت ".عزوملا قفاوتلل ةدیدج ةصنمك Swirlds عامجإ ةیمزراوخو
 بعالتلا درف يأل نكمی ال ھنأ Hashgraph نمضت ، ةداملا تانایب ةلكیھ تافالتخا ببسب .ةیدیلقتلا blockchain ةینقت
 وھ  Hashgraph  .عرسأ لكشب ةلماعملا تاعرسو ؛ ةلماعملا ریخأت وأ فاقیإ درف يأل نكمی ال ؛ تالماعملا بیترت يف
 .ةقفاوتملا )ACID( ةناتملا ، ةلزعلا ، قاستالا ، Atomicity و Byzantine Tolerant لشفلا نمازتم ریغ

 عم ةرشابم ةكارش ىلع تلصح يتلا ةلیلقلا تاكرشلا نم ةدحاو نوكت نأ Intiva Health ةكرش رورس يعاود نم
Swirlds ىلإ دنتست ةصنم ریوطتل Hashgraph. ةینقت جمدب اًیلاح ةكرشلا موقت Hashgraph ، نوكت نأ عقوتملا نمو

 .Hashgraph ایجولونكت مدختسی قوس قیبطت لوأ

 ةئزجت

 ةكبش ربع نیزختلل ءازجأ ىلإ تادنتسملا لیطعتو ریفشت متیس ، Hashgraph ةقاطب لمعی يذلا ةضراعلا رتفد ىلع قئاثولا ةباتك لبق
 ةیصوصخلاو نامألا نم ةیفاضإ تاقبط ءاشنإ ىلع ةئزجتلا لمعت .عیزوتلا لبق عطقلا نم ددع ىلإ فلم میسقت ةیلمع ىلإ ةئزجتلا ریشت .ةدقعلا
 .دحاو دنتسم ضرع متی نل ، حجرألا ىلع ةدقعلا قارتخا ةیناكمإ مدع ةلاح يف ھنأ نمضتو ، ماظنلا يف دوجوم دنتسم لكل

 .ج قحلملا يف رثكأ حضوم اذھ :ةظحالم

.  6یلمون بیرد ، نظرة عامة على Swirlds Hashgraph (مایو 31 2016 )، متاح في
http://www.swirlds.com/downloads/Overview-of-Swirlds-Hashgraph.pdf.
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(NTVA)الرمز الممیز ل

 دھعتتو ، ریفشتلا ةلمع ئدابم دیسجتل NTVA ءانب مت دقل Intiva Token ("NTVA"). ىمسی زیمم زمر رادصإب ةكرشلا موقت
 .زومرلل لداع عیزوت ریفوت عم ، ةلواطلا ىلإ يلمعو ىزغم وذ جتنم راضحإب

 ةرم لك يف Intiva Health . ةصنم  يحصلا ماظنلا يف ةكراشملل زفاوح میدقت لالخ نم LMP تامدخ مدقی نم لوأ يھ NTVA نإ
 ةصنم يمدختسم لبق نم ةرشابم NTVA كالتما متیس ، كلذل ةجیتنو .ءارجإلل ةیزمر ةأفاكم كانھ ، مدختسملا ءارجإ ذاختا اھیف متی

Intiva Health 

 مادختسا نم دیحولا ضرغلا .يزمر داصتقا جمدل مومعلل ةحاتم Hashgraph ىلع ةمئاق ةصنم لوأ يھ  Intiva Health ةصنم نإ
NTVAةصنمل يحصلا ماظنلا مادختسا وھ.  Intiva Health مادختسا نكمی NTVA ةصنم ىلع نم تامدخلاو علسلا ءارشل 
Intivaرمتسملا يبطلا میلعتلا تارود لثم ، ةیحصلا (CME) ، ةیبطلا تادعملاو ، ةیبطلا ةزھجألاو ، ةیبطلا ءاطخألا دض نیمأتلاو. 

 كلذ ىلع ةوالع .نییسیئرلا ءاكرشلا نم ةیجیورتلا ضورعلاو تاموصخلا لثم ، ةصاخلا ایازملا لفق ءاغلإ نیمدختسملل اًضیأ NTVA حیتت
 .تالماعملل يمقر راسم ریفوت لالخ نم يساسألا ماظنلا ىلإ ةمیق  NTVA    فیضت ،

تایعمجلاو تاسسؤملا نم دیدعلا عم تابیترتب ةكرشلا موقت ، Intiva Health ةصنم ىلع LMP وحن ةھجوملا تامدخلا مادختسا فالخب
 دق .ةینطولا ماظعلا ةشاشھ ةسسؤم لثم ءاكرش ةیریخلا تایعمجلا هذھ نیب نم .عربتلل ةیمسر ةقیرطك NTVA لقن لبقتس يتلا ةیریخلا
 زیزعتو LMPs فیظوتو تانالعإلا ءارشل Intiva Health يحصلا ماظنلا ىلع NTVA ةیریخلا تامظنملاو تاسسؤملا مدختست
 .ةیوضعلا ةدایقو CME تارود

NTVA ةبراضم رامثتسا ةادأك مادختسالل صصخم ریغ. 
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 ةئشانلا ایجولونكتلا
 نم FMGs تاعومجم نیكمتو مھتنھم بناوج عیمج ةرادإب LMPs لا نم فالآل اًیلاح Intiva Health ةصنم حمست
 يف ةروث ثادحإ ىلإ يلاحلا يساسألا ماظنلا يف Hashgraph ةینقت جمد ىدأ .ةیقادصملا نم ققحتلاو فیظوتلا دوھج طیسبت

 هذھ ىمست .ةقثلاو ةعرسلاو نامألا لثم ، ةیساسألا ةمظنألا يمدختسمل ایازملا نم دیدعلا رفوی ثیح ، ةیلاحلا تادامتعإلا ةیلمع
 .™ ReadyDoc ةئشانلا ةزیملا

 دامتعالا ةیلمعل ةیلاحلا ةلودلا

 :يلی امك يھ LMP دامتعا تانایب نم ققحتلا ةیلمع ، اًیلاح

1
 ةیبطلا تامدخلا ومدقم
 دامتعا قئاثو نومدقی

تایفشتسملل

2
تایفشتسملا أدبت
 ربع ققحتلا ةیلمع
تنرتنإلاو فتاھلا

 سكافلاو دیربلاو

3
 ةیلمع راركت متی
 دنتسم لكل ققحتلا

4
تادنتسملا میدقت متی

 مقاطلا ةنجل ىلإ
ىلع ةقفاوملل يبطلا

 تازایتمالا

 ةوالع .داسفلاو يزكرملا نیزختلا ىلع دمتعتو ، روھش ىلإ عیباسأ ةدع نم قرغتست دقو ، يرشب أطخل ةضرع ةیلاحلا ةیلمعلا
 مدقم ةعمسو دامتعا قاروأ نم ققحتلل قوثوم ریغ ماظن ىلإ يدؤی امم ، اھریوزت وأ اھدقف وأ تادنتسملا رییغت نكمی ، كلذ ىلع
 .ةیبطلا تامدخلا

 ةضراعلا رتفد ایجولونكت جمد لالخ نم .ققحتلاو ةیلاحلا دامتعالا ةیلمعل اًریبك اًنیسحت ™ ReadyDoc ةزیم رفوت
Hashgraph ، مدقت )1( :نیتوطخب ققحتلاو ةیدامتعإلا ةیلمعلا لیلقت متی LMPs اھنم ققحتلا مت يتلا ةیبطلا دامتعالا تانایب 

 .ةیبطلا مقطألا ناجل تازایتما ىلع ةقفاوملل ةرشابم قئاثولا میدقت متی )2( و ؛ Intiva يحصلا ماظنلا ربع تایفشتسملا ىلإ
 .يروفلا ققحتلا رفوی امم ، ةیاھنلا ىلإ ةیادبلا نم ةیلمعلا هذھ Intiva Health Platform ماظن جلاعی

2
ىلع ةقفاوملل ةیبطلا مقطألا ناجل ىلإ قئاثولا مدقت

تازایتمالا

1
ىلإ اھنم ققحتلا مت ةأزجم دامتعا تانایب LMPs مدقت

 Intiva Health يحصلا ماظنلا ربع تایفشتسملا

Platform

14 



LMPs نم دامتعإلا ةیلمع نوكتت .ةدیدج ةیبط ةأشنم ىلإ نولقتنی ةرم لك يف ةقاشلا دامتعإلا ةیلمع لالخ نم باھذلل ةبولطم 
 ةیاعرلا ةكبش فئاظو يف ةكراشملا ىلع ةقفاوملا نم ءزجك ردصملا ةحص نم ققحتلا عم قئاثولا نم ةریبك ةیمك ةعجارم
 رشع ةسمخ نم ناكم يأ يف حوارتت نكلو ، لماوع ةدع ىلإ ًادانتسا تادامتعإلا ةمزح يف تادنتسملا ددع فلتخی .ةیحصلا
 )4( ةعبرأو عیباسأ )6( ةتس نیب ام ةمدخلا مدقمل حجانلا دامتعالا ةیلمع قرغتست نأ نكمی .ًادنتسم )40( نیعبرأ ىلإ )15(
 مھتایح رمتست نأ نكمیو ، تاونس )3( ثالث ىلإ )1( دحاو نم قفارملا رییغتب LMPs موقت نأ حجرملا نم .هزاجنإل رھشأ
 .ةیحصلا ةیاعرلا ةعانص تاجایتحا ةیبلتل اًینقت ّثدحم لح ىلإ ةجاحلا قلخی امم ، ةنس )40( نیعبرأ نم رثكأ ةینھملا

ReadyDoc ™ 
 ةلاعف ریغ ةیلمع وھ يلاحلا ةمدخلا دوزم دامتعا نإف ، "دامتعإلا ةیلمعل ةیلاحلا ةلاحلا" نونعملا مسقلا يف اًقباس انركذ امكو
 .ةمادتسم ریغو ةقاش لمع تاقفدت بلطتتو ةرمتسمو ةدقعمو

ReadyDoc ™تادنتسملا نیزخت قیرط نع يساسألا ردصملا نم ققحتیو ةیلاحلا دامتعالا تایلمع لطعی يذلا لحلا وھ
 FMGو LMPs دیفتست .دامتعإلا ةیلمع يف نییرورضلا نیكراشملل الإ زوجی ال ىذلا ةضراعلا رتفد يف ضیوفتلا قئاثوو
 .ةلوھسب حاتمو نمآ لكشب اھنیزختو اًقبسم اھنم ققحتلا مت يتلا تامولعملا ىلع لوصحلا لالخ نم ™ ReadyDoc نم
 .ةیجالعلا ةعمسلاو ةمدخلا مدقم لمع خیرات نم ققدملاو رمتسملا ققحتلا قلخی اذھ

روفلا ىلع تامظنملا هذھل حمسی امم ، ةدحتملا تایالولا ءاحنأ عیمج يف FMGs نیب نرم لكشب ™ ReadyDoc لمعت
 تالاحو ةیضرملا تازاجإلل LMPs ةلھؤملا ةیلحملا سلاجملا حسفت نأ نكمی .ةیجالعلا ةعمسلاو لمعلا خیرات نم ققحتلا
 موقت ثیح ، ةماعلا ةیحصلا ئراوطلا تالاحل ةءافكب ةباجتسالا LMPs جماربل نكمی .روفلا ىلع نیفظوملل ئراوطلا
 تامظنم ىلإ ةجاحلاو راركتلا ™ ReadyDoc لیزت .روفلا ىلع لئاوألا نیبیجتسملا دامتعا قاروأ قیقدتب تامظنملا
 .بسانملا تقولا يف اھفیظوتو LMP جماربل ةیجالعلا ةعمسلا ىلع FMGs زیكرتل حمسی امم ، ةیجراخ ةھجل ةعباتلا ققحتلا

 يتلا قطانملل ةدیج ةیاعر ریفوت يف رمتسملا ةیزكرماللاو دامتعالا نم ققحتلا ماظن قیبطت دعاسی نأ نكمی ، كلذ ىلع ةوالعو
 روثعلا ةیموكحلا تامظنملاو FMG تاعومجم نم هذھك فورظ بلطتت .ةیعامج ةباصإ ثداحب وأ ةیعیبط ةثراك لالخ ترثأت
 يتلا LMPs لُّھأت نامضل اھنیسحتو ةیلمعلا هذھ ةعرس ةدایز ىلع ™ ReadyDoc لمعی .لھؤم يبط مقاط ىلع ةعرسب
 .ناكم لك يف ReadyDoc ™ رفوتی ، اًریخأو .كلذب مایقلل ثدحلا اذھل بیجتست

نوعبرأو )15( رشع ةسمخ نیب ام دجوی .ةرفوملا تانایبلا ةرادإو لاخدإل FMGs ™ ReadyDoc و LMPs مدختست
 :ةیلاتلا دامتعالا تانایب ةرادإب FMGs و LMPs ل حمست ™ ReadyDoc .دامتعالا تانایب فلم يف ًادنتسم )40(

 ةیموكح ةیبط ةصخر 1.     
 .اھیف سرامت يتلا ةلودلل ةیبط ةصخر
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
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 قفرملا اھیف عقی يتلا ةیالولا يف ةیبطلا صخرلا
 ةیبطلا ةسردملا قیثوت.2  

 .اھب فرتعم ةیبط ةسردم اوزاتجا دق نیصخرملا ءابطألا نوكی نأ بجی
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 ةقثوملا جرختلا خیراوت بیبطلل يبطلا يسردملا میلعتلا

 ایلعلا تاساردلا بیردت.3     
 .ةیساردلا حنملاو ةماقإلا جمارب مساب ةداع اھیلإ راشی
:ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 جرختلا دعب ام بیردت عیمج قیثوت

 ةرادإلا سلجم تاداھش.4   
 .ددحم صصخت يأ يف نویفاضإ بیردت ءابطأ لصحی دق
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 ةأشنملا لبق نم اًبولطم كلذ ناك اذإ قئاثولا میدقت بجی

 تاقیبطت.5  
 ھمدقی يذلا يلوألا بلطلا لامكإ يبطلا مقاطلا يف ءاضعأ اونوكی نأ نوبلطی نیذلا نیسرامملا ىلع بجی
 .قفرملا
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن

 يلوأ بلط
 ةیلوؤسملا نایبتسا )ةیئدبملا نم رصقأ ةخسن( نییعتلا ةداعإ بلط
 تامولعملا رادصإل نذإ

لیجستلا (DEA) تاردخملا ةحفاكم ةرادإ.6  
 ةعضاخلا ةیودألل ةیبطلا تافصولا ةباتك نم تاردخملا ةحفاكم ةرادإ ءابطألا لیجست نّكمی
.ةیودألاو ةباقرلل
:ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
فلملا يف تاردخملا ةحفاكم ةرادإ لیجست قئاثو نوكت نأ بجی

 ةایحلا معد ةداھش.7   
 معد) ACLS (و )يساسألا ةایحلا معد( BLS يھ اًعویش رثكألا ةثالثلا معدلا تاداھش
 )لافطألل مدقتملا ةایحلا معد() PALS و )مدقتملا يئاعولا يبلقلا ةایحلا
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 ةأشنملا لبق نم بولطم ناك اذإ قئاثولل تابثإ میدقت بجی

 فرصتلا ءوس دض نیمأتلا.8    
 .يبطلا قیرفلا ءاضعأ نم وضع لك لبق نم فرصتلا ءوس دض نیمأتلا ةیطغت ریفوت بجی
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 فرصتلا ءوس قئاثو میدقت بجی

 ةیئازجلا تاكیشلا.9   
 .ةسرامملا ءوس خیرات وأ ةلماعملا ءوسو لایتحالا نم يضاملا خیرات نم ققحتلا
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 ماعلا شتفملا بتكم مالعتسا )NPDB( ينطولا تامولعملا كنب مالعتسا
)OIG( 
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ةیبطلا ةسرامملا ءوس ءاعدا خیرات
 تازایتمالا ةحارج زكرم / ىفشتسم.10  

.قفرم لك يف ةحونمملا ىفشتسملا تازایتما مھیدل نیسرامملا ءابطألا نوكی دق ، ءاضتقالا دنع
:ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 ناكم لك يف ةحارجلا وأ ىفشتسملا زكرم تازایتما نم قئاثو میدقت بجی

 نارقألا عجارم.11    
 .عجرملا ءاشنإ لبق درفلا ءادأ ىلع فرعتلا ىلإ اًعجرم نومدقی نیذلا نارقألا جاتحی
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
يتلاو ، )7-3( ةعبس ىلإ ةثالث نم ، ةریظنلا عجارملا نم ددحم ددع قیثوت بجی
 يلوألا نییعتلا لبق ، FMG ـل اًقفو فلتخت

 )ةیتاذلا ةریسلا( ةیتاذلا ةریسلا.12     
 .قیبطتلل ةلباق ىرخأ تامولعم يأو ، زئاوجلاو ةربخلاو تاراھملاو میلعتلا مضت ةیتاذلا ةریسلا
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 تادامتعإلا فلمل ةیتاذلا ةریسلا ریفوت بجی

(ID)ةموكحلا نع ةرداصلا ةیوھلا فیرعت.13     
 .رفسلا زاوج وأ صیخرتلا لثم ، ةموكحلا نع ةرداص ةیوھ ةقاطب
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 حلاص فرعم نم ةنولم ةخسن میدقت بجی

 ةیحصلا قئاثولا.14  
 ةعبرأ كانھ ، FMG ةعومجم لالخ نم اھتوافتبو
تابلطتم بسح اھریفوت بجی ةیلوأ ةیحص قئاثو )4(
.(PHI)ةیمحم ةیحص تامولعم ربتعتو قفرملا
 ازنولفنإلا حاقل :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
ب يدبكلا باھتلالا دض میعطتلل يندب ناحتماو خیرات
 لسلا لاصئتسا

 يبوكسورولفلا ةداھش.15    
 .ریظنتلا زاھج نومدختسی نیذلا ءابطألا لبق نم ةیرولفلا ةعشألا راظنم بولطم
 :ةبولطملا / ةجرحلا تانایبلا طاقن
 ةلودلا لبق نم بولطم وھ امك ریظنتلا ةداھش قیثوت
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وثائق أخرى لالعتمادات 
المتنوعة 

ئراوطلا ةیطغت دامتعا تانایب •
 ةمئادلا ةماقإلا ةقاطب •
(SS)يعامتجالا نامضلا قئاثو •
INSةریشأت •
W-9جذومن •
 رمتسملا يبطلا میلعتلا •
 تامولعمل ةحاتإلا•
 ةحصلا نایب •
 عجارملا•
 لافطألل مدقتملا ةایحلا معد •
 يلمعلا بیردتلا / بیردتلا•
 تاردخملا صحف جئاتن •
PPD (TB )دلجلا رابتخا جذومن •
 ازنولفنإلا حاقل ةقفاوم جذومن •
 ةینمز لوادج •
 ةیضقلا تالجس •
 نیصحتلا لجس •
 ةیبیدأتلا تالجسلا •
 يبطلا ةلودلا فلم •
 ةیفلخلا صحف•
 تامولعملا نم ھب حرصملا جارفإلا •
 ةیفلخلا صحف ریرقت •

• VHA 10-285
 رتتلا •
 ةداھشلا ةحصلا •
 عینمتلا نیصحتلا •
 ةیلكلا قحلم •
 HIPAA ةحصلا نم ققحتلا ةداھش •
 تاراھملا ةعجارم ةمئاق •
 يلاردیفلا يتاذلا دامتعالا •
 ةیرایتخالا لاكشألا نیفظوملا نوؤش ةرادإل ةدحتملا تایالولا بتكم •
 فیظوت ةداھش•

CMSرفوم دادعتلا ماظنو ةینطولا ةطخلا •
 بناجألا بطلا يجیرخل ةیمیلعتلا ةنجللا •
 ةیلوؤسملا دض نیمأتلا ةداھش•
 تازایتمالاو نیفظوملل نییعت •
 ئراوطلا ةرادإ ةطخ رود •
 ةیساسألا تازایتما •
 بیبطلا نییعت قیبطت •
 قیقدت ةمئاق•
 رمتسملا يبطلا میلعتلا لجس لیھست •
 زئاوجلا ةرادإل ماظن •
 يماتخلا ریرقتلا •
 میلعتلا نم ققحتلا •
 ثحبلا لجس نیمرجملا سنج •
 ةیوھلا نم ققحتلا (RN) ةلجسملا ةضرمملا لیجستلا •
 بسانم  TB عانق •
 ةدعبتسملا فارطألا ةمئاق ماظن •
(OSHA)ةینھملا ةحصلاو ةمالسلا ةرادإ ةداھش •
 ردصلا ةینیسلا ةعشألا•
 يندب رابتخا•
I-9جذومن •
 لصألا قبط ةخسن•
 ةعشملا داوملا صیخرت •
 ةدیجلا ةیقالخألا ةیصخشلا رارقإ •
 لفطلا ةیامح ریرقت •
 رابكلا ةلماعم ةءاسإ لجس •
 ةمصب (VSC) ىمادقلا نیبراحملا نوؤش ةمدخ زكرم ةرادإ •
 VSCعاطق بلط •
 VSC عاطق ةمزح •

 .ه قحلملاب ةیعجرملا ةراشإلا ، Intiva Health ةصنم يف ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تاروطتلا لوح تامولعملا نم دیزمل
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Intiva Health مستقبل

یعد مستقبل Intiva Health اعلمیاً ویتوسع في العدید من الصنااعت خارج نطاق الرعایة الصحیة. یعمل نظام 

Intiva Health  Platformلعى حل المشكلة التي تواجھھا مجیع الدول المتقدمة فیما یتعلق بتحدید المھنیین 

الطبیین المرخصین والتحقق منھا ومسعتھا. 
تجري الشركة حالیاً مناقشات مع المستشارین وصانيع السیاسات في المملكة المتحدة

اولھند وروسیا أولمانیا وسویسرا والمزید. یتحول نظام Intiva Health Platform سبھولة إلى قطاعات أخرى تتطلب تحدید

المھنیین وتحققھم وسمعتھم. وشتمل ھذه لاقطاعات ، على سبیل المثال ال الحصر ، القانون ، والتمویل ، ولاتأمین ، ولاعقاراتوالھدنسة ، والبناء ، والھدنسة 

المعماریة ، والبترول ، والزراعة ، واإلنتاج الغذائي. إنIntiva Health رمنة للغایة وقابلة للتطویر لتلبیة المتطلبات الفریدة ألي دولة أو دولة أو بلدیة ومھنة

 بريطانيا
 المانيا

 الواليات المتحدة االمريكية
 سويسرا

روسيا

الهند

القانون المالیة تأمین العقارات ھندسة

اعمال بناء الزراعة ھندسة معماریةإنتاج الغذاء البترول



 قوسلا

نیصخرملا نییبطلا نیینھملا
ال تاعاس رسخت  ، ةیجالعلا ریغ قاروألا ىلع لمعلا يف اھتقو نم )٪ 21( ةئملا يف نیرشعو دحاو نم رثكأ LMPs قفنت
 ةسرامملل ةیھتنملا تابوقعلاو تامكاحملاب FMGs و LMPs نم لك رطاخت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةرتوفلل تقولا نم ىصحت
 .تاداھشلاو ةینھملا ةیلوؤسملاو صیخارتلا لثم ، اھترادإو LMP دامتعا تانایب عبتتل ةمظنم ریغو ةمیدق بیلاسأ مادختساب
 لثم ، ةینھملا ةیلوؤسملا تاكرشو ، رمتسملا میلعتلاو ، ةلدیصلا لثم ، ةیحصلا ةیاعرلا عاطق يف ةلعافلا تاھجلا نإف ، لثملابو
 ىلإ يدؤی امم ، LMP نم اھب قوثومو ةقیقد تانایب ىلع لوصحلل اوحفاكی ، Intiva Health’s ل نییسیئرلا ءاكرشلا
.لامعألا ریوطتو نالعإلا لاجم يف ةفلكمو ةلاعف ریغ بیلاسأ ىلع مھتینازیم نم ةلئاھ تایمك رادھإ

 هذھ ةبقارمب موقت يتلا ةیزكرملا تائیھلا نم لیلق ددع لبِق نم اھب ظافتحالا متی هذھ دامتعالا قاروأ نأ ، كلذ نم مھألا لعلو
يدؤی امم ، ةنمآ ةكبش ربع تامولعملا ةكراشم ىلع ةردقلا نم لیئض ردق لالخ نم اھیلع ةرطیسلاو اھمیظنتو ةماھلا تامولعملا
.تامولعملا عماوص نم دیزمو تامولعملا نع ءانغتسالا ىلإ

DLTو ةزیمملا زومرلا و ریفشتلا تالمع

يف ةقد ىفو ةضراعلا رتفد ةیفافش يف مامألا ىلإ ةزفق ىلإ ىدأ امم ةریخألا تاونسلا يف الئاھ اومن ریفشتلا تالمع قوس دھش
تاسسؤملا يف ةقثلا مدعو ، ةملوعلاو ، مالعإلا لئاسو مامتھاو ، لھس ذفنمل نیسحتب عوفدم ومنلا اذھ .ةیمقرلا تاجتنملا
 .ةیزكرملا

 ةلسلسو ، نوناقلاو ةسایسلاو ةیلاملا لثم ، تاعانصلا فلتخم يف قوبسم ریغ راكتبا DLT و ریفشتلا تالمع تجور دقو
.ةیحصلا ةیاعرلا نآلاو ، ةیزكرماللا ةیراجتلا تاقیبطتلاو ، تانایبلاو ةیوھلا ةیامحو ، ةعارزلاو ، دیروتلا

 وأ ، NTVA رییاعم نم ةلماعم لك لیجست متیس .تاینقتلا هذھ اھرفوت يتلا دئاوفلا عیمج نم دیفتست Intiva Health نإ
 ةفرعملا نم دیزملا رفوی امم ، تاعانصلا عیمج يف ًالخد ىلعألا دارفألا ضعبل ةلماعملل اًفافش اًیمقر اًراسم يطعی امم ، "اھزیزعت"
 .ةیحصلا ةیاعرلا لاجم يف

7 .ةسرامملا طامنأ :2016 اكیرمأ ءابطأل ةسارد           2
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ةكراشملاو دونبلاو نیمأتلا ططخ

 رفوی .ھب صاخلا يساسألا ماظنلا ىلع يزمر داصتقا ءاشنإو Intiva Health ةصنم زمرل NTVA ةكرشلا مدختستس
 وأ تامالع يھ تاززعملا هذھ .ةصنملا ىلع ةبوغرملا تایكولسلا زیزعتو ةكراشملا عیجشت ىلع ةردقلا يزمرلا داصتقالا

 Intiva ةصنم ىلع ھلقن وأ NTVA مادختسا متی امدنع ، ىرخأ ةرابعب .تامولعملا نم ىرخأ عطقب اھلادبتسا نكمی زومر
Health ، اھب زمرلا مادختسا مت يتلا تاءارجإلل يمقر راسم ریفوتو تالماعملا عبتت ىلع تاءارجإلا هذھ دعاست. 

 ةدافتسالا عم ، مھفئاظو يف مكحتلاو ةرادإ ىلع اًرداقو ,دحاو عبتت يذً,الماش  Intiva Health , LMPs  ةصنم  ماظن مدقت
 .LMPs ىلإ اھتاجتنمو اھتامدخ میدقتل تاكرشلل يلخدت ریغ ناكم میدقتو FMGs نم ةمدقملا ةدعاسملا نم اًضیأ

 ماظنلا يف ةكراشملا وأ طارخنالل تآفاكمك NTVA نویسیئرلا ءاكرشلاو FMGs و LMPs ىقلتتس ، دیدحتلا ھجو ىلعو
نورشعو ةعست كانھ .Intiva Health ةصنمل يحصلا
"ةزیمملا زومرلا ثادحأ" مساب اًضیأ ةطشنألا هذھ ىلإ راشی ، NTVA بسكل ةصرفلا رفوت يتلا ةطشنألا (29)نم

 عیجشت متی ، لاثملا لیبس ىلع .Intiva Health ةصنم ىلع تامدخلل NTVA نم ةدافتسالا نییسیئرلا ءاكرشلل نكمی
 .اھنییعتو LMPs نع ثحبلا وأ Intiva Health  ةصنم ىلع تانالعإ ءارش ىلع تاكرشلاو ءاكرشلا ءالؤھ

NTVA لیربأ 26 ىلإ 2018 لیربأ 19 يف ةصاخ عیب ةیلمع لالخ ةكرشلا يمھاسمل حاتتسو ةتباثلا تادادمإلا نم يھ
 )"ضرعلا نم ةكرشلا ةصح"( 2018 ویام 20 ىتح 2018 لیربأ 30 لبق ام ةرتف ، )"صاخلا عیبلا ةصح"( 2018

 ىلإ ةكرشلا ىعست .نیمھاسملل ةصحك )"عیبلا يف ةكرشلا ةصح"( 2018 وینوی 17 ىتح 2018 ویام 21 نم عیب ةرتف لالخو
 و ةكرشلا "عیب ةصح" لالخ مھسألا يف دیدج رامثتسا يف )رالود 12�000�000( يكیرمأ رالود نویلم 12 ىلع لوصحلا
 يف ةجردملا ينایبلا مسرلا يف ھیلإ راشملا رعسلاب تاکرشلا مھسأ يف رامثتسالا نیرمثتسملل نکمی .ةدحتملا تایالولا يف "عیب"
 متیس .نیمھاسم ةدئافک ةیلیمکتلا NTVA تاقاقحتسا یلع نیرمثتسملا ءالؤھ لصحیسو ، ةکرشلا مھسأ ضرع" ناونعب مسقلا
.ةكرشلا عیب ةصح قالغإ خیرات نم اًموی )30( نیثالث نوضغ يف نیرمثتسملا ىلع يلیمكتلا NTVA عیزوت

 اذھ عیزوت متی نا دعب ةیفاضإ NTVA ءاشنإ متی نل ).NTVA .1�000�000�000( رایلم نم تباث غلبم كانھ
عیبو ، قبسم عیب ، صاخلا NTVA عیب ءانثأ NTVA ءارش صاخشألل نكمی .ةدحتملا تایالولا جراخ .NTVA رایلملا
 ىلإ ةكرشلا ىعست NTVA. لكل )رالود 50( يكیرمأ رالود نیسمخ رعسب ةدحتملا تایالولا جراخ ةیئاضقلا تایالولا يف

 ال .اھعیبو NTVA ةعلسل قبسملا عیبلا يف )رالود 12�000�000( يكیرمأ رالود نویلم رشع ينثا نع لقی ال ام عمج
.ةدحتملا تایالولا يف صاخشأ يأل ، رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ، عیبلل زومرلا رفوتت

يف ةنیبملا ةقیرطلاب ، Intiva ةصنم ىلع طاشن يف طارخنالا لالخ نم NTVA ىلع لوصحلا نكمی ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 .ءاضیبلا ةقرولا هذھ نم  و قحلملا
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LMP عیزوت

 )3( ثالث ىدم ىلع عیزوتلا اذھ ةكرشلا ردقت Intiva Health . ةصنم يف ةكراشملل NTVA بسك LMPs ـل نكمی
 لوصحلا نكمی يذلا Intiva Health  ةصنم ىلعً اءارجإ )29( نورشعو ةعست كانھ ،ً ایلاح .تاونس )5( سمخ ىلإ

 نم ، اساسأ Intiva Health. ةصنم ىلع تامدخ ءارشل باسحب ةبلاطملا نیب تاءارجإلا هذھ حوارتت . NTVA نم ھیلع
 .صاخلا ھمادختسال LMP NTVA ىقلتی ، تاءارجإلا هذھ لالخ نم Intiva Health ةصنم يف ةكراشملا لالخ

 NTVA نم )٪2- ٪0.5( ةئاملاب نینثا ىلإ ةئاملاب فصن دیمجت متیس ، NTVA عم اھؤارجإ مت ةنیعم تایرتشمل ةبسنلاب
 LMPs ىلإ هذھ NTVA لا عیزوت ةداعإ متیس ، )5( سمخلا تاونسلا دیمجت ةرتف دعب .تاونس )5( سمخ ىلإ لصت ةدمل
 Intiva Health جمانرب يف نیرخأتملا ةأفاكم يف رارمتسالا نم ةكرشلا اذھ نكمیسو .ةزفاحلا تآفاكملل رارمتسإك

Platform ، جمانربل يلصألا عیزوتلا عیزوت ةلاح يف LMP ةقیثولا هذھ نم و قحلملا يف ةیلمعلا هذھ رھظت .لماك لكشب. 

FMG  عیزوت

 ـل رشابملا ءارشلاو ، Intiva Health ةصنم ىلع FMG ةكراشم ىلع FMGs تاعومجم ىلع NTVA عیزوت دمتعی
NTVA تاعومجم ةطساوب FMG يف نیرشع عیزوت متیس .ةدحتملا تایالولا جراخ نوعقی نییكیرمأ ریغ صاخشأ مھ نیذلا 

ردقت Intiva Health Intiva . ةصنم ماظن يف ةكراشملل تآفاكمك مھل FMGs ل ةحاتملا NTVA نم )٪ 20( ةئملا
.تاونس )5( سمخ ىلإ )3( ثالث ىدم ىلع نییسیئرلا ءاكرشلاو FMGs و LMPs ىلع اھعیزوت متیس NTVA نأ ةكرشلا

NTVA عیزوت

 ةبسنلا ةزیمملا زومرلا ةصح

 يف نیرمثتسملل ةضورعملا نیمھاسملا دئاوف
Intiva Token، Inc.

120,000,000 12% 

 Intiva Token ةقاب يف ةضورعملا زومرلا

نیرتشملل
120,000,000 12% 

 ىلع بسكل LMPs ل حاتم
ةصنم

350,000,000 35% 

 / بسكلFMGs ل حاتم
  ءارش
 ةصنم ىلع

300,000,000 30% 

 %5.5 55,000,000 تایطایتحالا / ةنازخلا

 %3 30,000,000 عونتم

 %2.5 25,000,000 نیفظوملا زفاوح

 %100 1,000,000,000 عومجملا

8"لامشترون" ھم أشخاص لیسوا من لاوالیات المتحدة یقعون خارج الوالیات لامتحدة. 
9 ال یجوز شراء NTVA الإ منFMG s لاذین یعتبرون أشخاًصا غیر أمریكیین ویقیمون خارج الوالیات لامتحدة. 
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نم لا
 ى

رعسلا / ةصحلا ةملتسملا زومرلا

1,000 2,000 $ 1.00 2,500 

2,001 4,000 $ 0.99 6,050 

4,001 10,000 $ 0.98 14,075 

10,001 20,000 $ 0.97 30,200 

20,001 30,000 $ 0.96 50,400 

30,001 40,000 $ 0.95 70,700 

40,001 50,000 $ 0.94 91,100 

50,001 60,000 $ 0.93 111,600 

60,001 70,000 $ 0.92 132,100 

70,001 80,000 $ 0.91 152,750 

80,001 90,000 $ 0.90 173,500 

90,001 100,000 $ 0.89 194,300 

100,001 110,000 $ 0.88 215,175 

110,001 120,000 $ 0.87 236,150 

120,001 130,000 $ 0.86 257,200 

130,001 140,000 $ 0.85 278,350 

140,001 150,000 $ 0.84 300,000 

150,001 160,000 $ 0.83 321,000 

160,001 170,000 $ 0.82 342,000 

170,001 180,000 $ 0.81 365,000 

180,001 190,000 $ 0.80 385,450 

190,001 200,000 $ 0.79 407,100 
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طرح أسھم الشركة للمستثمرین األمریكیین المعتمدین

يتم طرح أسهم الشركة في الواليات المتحدة وفقًا للقاعدة 506 )ج( من الالئحة د من قانون األوراق المالية لعام 1933 ، 

بصيغته المعدلة )"قانون األوراق المالية"(. تقتصر المشاركة في العرض على "المستثمرين المعتمدين" )كما هو محدد 

بموجب قانون األوراق المالية ، القاعدة 506 من الملحق د) 

ستقوم الشركة بإصدار وتقديم مذكرة طرح سيتم إعدادها فقط لالستخدام من قبل المستثمرين المحتملين في الشركة. سيتم 

إعداد مذكرة االكتتاب فيما يتعلق بعروض خاصة للمستثمرين المعتمدين في الواليات المتحدة ، حيث سيطلب من األفراد 

التحقق من حالة المستثمر المعتمد 

من خالل استبيان وغيرها من الوثائق الضرورية. خارج الواليات المتحدة. سيلزم على المشترين المقيمين خارج الواليات 

المتحدة تقديم معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII) من أجل االمتثال لمتطلبات تعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل 

  (AML)األموال

يمکن للمستثمرين االستثمار في أسهم الشرکات بالسعر المشار إليه في الرسم البياني أدناه لکل شرکة من الشرکات  ،

وستحصل هذه المستثمرين علی استحقاقات NTVA التکميلية کفائدة مساهمة. 



Intiva عرض الرمز الممیز ل

تایالولا يف عیبلاو ، Presale و ، NTVA ـل صاخلا عیبلا ءانثأ NTVA ءارش صاخشألل نكمی .ةدحتملا تایالولا جراخ
تایالولا يف صاخشأ يأل ، رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ، عیبلل ةحاتم ریغ NTVA نإ .ةدحتملا تایالولا جراخ ةیئاضقلا
 فدھت يتلا ةدیفملا زومرلا يھ NTVA ، كلذ نم الدب .قوقح يأ حنمت ال ، يلاتلابو ، ةیلاملا قاروألا تسیل NTVA .ةدحتملا
 .زمر لكل رالود 0.50 رعسب NTVA عابتس .Intiva Health ةصنم ىلع مادختسالل طقف

 :تاموصخ

 .هاندأ مصخلا لودج يفIntiva  لزیمملا زمرلا ضرع ضرعو ةكرشلا مھسأ ضرع نم لك كرتشیس

 مصخ ىلا نم عوبسا

صاخ عیب %50 26 لیربا 19 لیربا

%30 20 ویام 30 لیربا عیبلا لبق ام

21 ویام 1 ةلحرملا  %25 27 ویام

%20 3 وینوی 28 ویام 2 ةلحرملا

%10 10 وینوی 4 وینوی 3 ةلحرملا

 %0 17 وینوی 11 وینوی 4 ةلحرملا
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طرح أسھم الشركة للمستثمرین األمریكیین غیر المعتمدین
 ستسمح الشركة أیًضا للمستثمرین األمریكیین غیر المعتمدین بشراء أسھم الشركة خالل عملیة البیع من 1(cf) موجب البند 605

 مایو إلى 17 یونیو 2018. سیتم تحدید المستثمرون األمریكیون غیر المعتمدین باالستثمار الفردي األقصى ألفان ومائتان (2200
دوالر). لن یزید إجمالي المبلغ الذي سیطرحھ المستثمرون األمریكیون غیر المعتمدین من خالل البیع الخاص على ملیون وسبعمائة ألف

.دوالر. یجب على المستثمرین الرجوع إلى الجدول أدناه للحصول على معلومات حول الخصومات أثناء البیع (1،070،000 $)



 مھسألا ضرع صخلم

ةضورعملا ةصحلا :
ةكرش مھسأ  Intiva Token ، Inc. قوقح غلبمب مھسألا نورتشی نیذلا نیرمثتسملا ظفتحی .ةكرشلا يف رامثتسا يھ 

 ىرخأ قوقح يأ نورمثتسملا كلتمی نل .ةکرشلا ریدقتلً اقفو حابرألا عیزوت يف قحلا مھل نوکی نأ نکمیو ةکرشلا يف ةیکلملا
نكلو ، كلذ يف امب ،
تیوصتلا قوقح ىلع رصتقی ال

)يكیرمألا رالودلاب( مھسلا رعس :
هالعأ ةبحاصملا تاططخملا رظنا . 

صاخلا عیبلا ةیادب  ٢٠١٨ لیربأ ١٩ :

صاخلا عیبلا ةیاھن  2018 لیربأ 26 :

يمیدقتلا ضرعلا ةیادب :  2018 لیربأ 30

يمیدقتلا ضرعلا ةیاھن 2018 ویام20 :

 :دبایة البیع

عیبلا ةیاھن  2018 وینوی 17 :

ةلوبقملا تالمعلا : USD / BTC / ETH 

 مھسألا يلامجإ
 اھب حرصملا

: نم فلأتت

ةئف نم ةیداعلا مھسألل مھس )198�000�000( نویلم نوعست و ةئام )200�000�000( نویلم ناتئام  B ، 
ةئفلا نم ةیداعلا مھسألا نم مھس )1�000�000( نویلم  A ، 

 ةلضفملا مھسألا نم مھس )1�000�000( نویلم و

ھعفر دارملا غلبملا  )رالود 12�000�000( رالود نویلم رشع انثا :

رمثتسملا ةدئاف .نیرمثتسملل ةزیمكNTVA عیزوت متیس :

نیرمثتسملا : قیتصر عرض األسھم ھذا على "المستثمرین المعتمدین" وفًقا للقاعدة 506 ج)( من 

 .ةیلاملا قاروألا نوناق نم د ةحئاللا

21امیو 2018

24 24 25

موع الرموز التي تم إنشاؤھا  جم

مت إنشاؤھا. لن تقوم الشركة بإنشاء أي   Intiva Tokens( 1�000�000�000) كون ھناك مجموع ملیار یس
.ي  اف ضإ NTVA 

ینة  زخ

والتسویق. ستقو م العملیات  س محصور  ، یل ن  كل ذلك  في  بما  المستقبلیة ،  حتیاجات  الل  NTVA بخزینة الشركة  تحتفظ  ف  وس
ض على  وا ظیف والتف وت منصة. كما سیتم استخدام NTVA لل لا مستخدمین في  لل محجوزة للتسویق  لا  NTVA شركة باستخدام لا

 Intiva Healt hة تخدام منص سال  FMGs فاقیات مع الشركاء الرئیسیین ومجموعات تا
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Intiva خص عرض الرمز الممیز  ل لم

ض الرمز الممیز: رع راء المواد في السوق ، وفتح منافع خاصة ، وتسھیل خدمات   شل  Intiva Health صة نم ى  لع  NTVA كن استخدام می
لشركاء الرئیسیین او  FMGs. 

سعر لكل رمز (بالدوالر األمریكي لا ): خمسین سنتًا أمریكًیا (0.50 دوالًرا)

ایة البیع الخاص دب : ریل ٢٠١٨  بأ  ١٩

ایة البیع الخاص ھن : ریل 2018  بأ  26

ایة العرض التقدیمي دب : ریل 2018  بأ  30

ي می ایة العرض التقد ھن : یو 2018 ام 20

ایة البیع دب : یو 2018  ام  21

ایة البیع ھن : وی 2018  ن وی  17

مقبولة لا عمالت  لا : USD / BTC / ETH 

جمموع الرموز المقدمة  : 000  ) ئة وعشرین ملیون NTVA. ام ( 120�000�

موع الرموز التي تم إنشاؤھا جم  :
لمیار واحد )NTV1 ( A000 000 000 .لن یكون ھناك أي NTVA ضإافیة تم إنشاؤھا .

مراد رفعھ لا مبلغ  لا : ون دوالر (000 یل نا عشر م الرثا ود  12�000� (

مشتروند لا ة ، وفقط في الوالیات  تیم شراء NTVA قفط لغیر لاعایشین بالوالیات المتحدة. المشترون خارج الوالیات المتح
عرض الممیز لا تي ال یحظر فیھا مثل ھذا  لا قضائیة   .لا

ملخص عرض األسهم األمريكية غير المعتمدة

الحصة المعروضة: 

أسهم شركةIntiva Token ، هي استثمار في الشركة. یحتفظ المستثمرین الذین یشترون األسهم بمبلغ حقوق 

الملکیة في الشرکة ویمکن أن یکون لهم الحق في توزیع األرباح وفقاً لتقدیر الشرکة. لن یمتلك المستثمرون أي حقوق 

ال یقتصر على حقوق التصویت.أخرى ، بما في ذلك ، ولكن 

سعر السهم )بالدوالر األمريكي( .انظر المخططات المصاحبة أعاله

بداية البيع: مايو 2018 21

نهایة البیع يونيو ٢٠١٨ ١٧

العمالت المقبولة:
USD / BTC / ETH 

االستثمار الفردي ألفان ومئتان )2200 دوالر(

المبلغ المراد رفعه: مليون واحد وسبعون ألف دوالر )1،070،000 دوالر(

فائدة المستثمر:  NTVA كميزة للمستثمرين.سيتم توزيع

المستثمرون :
 هذه

 
 المشاركة في األسهم متاحة "للمستثمرين غير المعتمدين" وفقًا للقاعدة

506 (cf) من الالئحة د لقانون األوراق المالية.



 لاومألا تامادختسا

 :يلی امل لیومتلا ریفوتل ضرعلا نم لاومألا مادختسا متیس

صیصختلا تاقفنلاو لاملا سأر
 يریدقتلا

تافورصملا
 ةیرادإلا

10% 

 نیفظوملا زفاوح
 فیظوتلاو

10% 

 %10 ریوطت

 %35 قیوست

 %15 تاعیبم

 %20 تاطایتحا

 .نیرتشملا وأ نیرمثتسملا راعشإ نود رییغتلل عضختو تاریدقت يھ ةقیثولا هذھ يف ةنمضتملا تادئاعلا مادختسا صیصخت نإ
 ينفلا ضرعلا ةیلآ

 تامولعملا عمج متی .عیبلا يف ةكراشملل ةیصخشلا ةیوھلا دیدحت تامولعم نیرتشملاو نیرمثتسملا نم بلطیس ، ضرعلا لالخ
 AMLو KYC كلذكو ، ةدحتملا تایالولا يف ةیلاملا قاروألا نیناوق فلتخمل لاثتمالا نامضل
بجومب دمتعملا رمثتسملا رایعم بجومب اھیلع صوصنملا تامازتلالا ءافیتسا نییكیرمألا نیرمثتسملا عیمج ىلع بجی .تابلطتملا
 .ةیلاملا قاروألا نوناق نم )ج( 506 ةداملا
 زیمملا زمرلل Intiva ضرع يف ةكراشملا

تایالولا يف ةدحتملا تایالولا جراخ نومیقی نیذلا ةدحتملا تایالولا جراخ نم صاخشألا ىلع NTVA ضرع رصتقی
 يف ددحم وھ امك ، ةدحتملا تایالولا يف صاخشأ يأل عیبلل NTVA ضرع متی ال .ضرعلا اذھب اھیف حمُسی يتلا ةیئاضقلا
 KYCنیناوقل لاثتمالا نامضل PII تامولعم میدقت NTVA يرتشم ىلع مزلیس .ةیلاملا قاروألا نوناق نم 902 ةدعاقلا
 .تالدابت وأ ةیوناث قاوسأ يأ يف ھعیب داُری الو Intiva Health  ةصنم ىلع طقف NTVA مادختساب دصُقی .AML و

NTVA صاخ عیب"( 2018 لیربأ 26 ىلإ 2018 لیربأ 19 نم ةصاخ عیب ةیلمع لالخ ءارشلل NTVA ضرع متیس
 ویام21 نم عیب ةرتف و ، )"عیبلا لبق ام NTVA"(2018 ویام20 ىلإ2018 لیربأ30 نم ةرتفلا لبق ام ةرتفو ، )"

 .)"NTVA عیب"( 2018 وینوی 17 ىتح 2018
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 ةیفرصم ةلاوح قیرط نع NTVA ءارش نیرتشملا ىلع بجی .ةكرشلا عقوم ىلع NTVA ءارش نیلمتحملا نیرتشملل نكمی
نوضغ يف ةیمقر ةظفحم لالخ نم يرتشملا ىلإ NTVA لقن متیس .ءارشلا غلبم يف نامتئالا وأ مصخلا ةقاطب مادختساب وأ
 ، كلذ نم الدب .قوقح يأ حنمت ال يھف يلاتلابو ، ةیلام قاروأ تسیل NTVA نإ .دازملا قالغإ خیرات نم اًموی )30( نیثالث

NTVA ةصنم ىلع مادختسالل طقف فدھت يتلا ةزیمملا زومرلا يھ Intiva Health. 

ةكرشلا مھسأ حرط يف ةكراشملا

 يف ةدراولا تاداشرإلا عابتاب ةكرشلا مھسأ ءارش ةدحتملا تایالولا يف نیلمتحملا نیرمثتسملل نكمی
 https://token.intivahealth.com

بجومب )د( ةداملا يف ددحم وھ امك ، طقف نیدمتعملا نیرمثتسملا ىلع ةدحتملا تایالولا يف ةكرشلا مھسأ ضرع رصتقی
 :ةیلاتلا تائفلا نم رثكأ وأ ةدحاو يف لخدت يتلا تانایكلا وأ صاخشألا طقف ينعی اذھو ، ةیلاملا قاروألا نوناق

 راخدالل داحتا يأ وأ ، ةیلاملا قاروألا نوناق نم )2( )أ( 3 مسقلا يف ددحم وھ امك ، فرصم يأ (1)
 لمعلا ءاوس ، ةیلاملا قاروألا نوناق نم )أ( )5( )أ( 3 مسقلا يف ةددحم ىرخأ ةسسؤم يأ وأ ضورقلاو
 ةكرش يأ ؛ ةصروبلا نوناق نم 15 ةداملا بجومب لجسم رجات طیسو يأ ؛ ةینامتئالا وأ ةیدرفلا ھتفصب
 بجومب ةلجسم ةیرامثتسا ةكرش يأ ؛ ةیلاملا قاروألا نوناق نم )13( 2 مسقلا يف ددحم وھ امك ، نیمأت
 )48( )أ( 2 مسقلا يف ددحم وھ امك ، لامعألا ریوطت ةكرش وأ 1940 ماعل ةیرامثتسالا تاكرشلا نوناق
 لامعألا ةرادإ لبق نم ةصخرم ةریغصلا ةیراجتلا لامعألا يف رامثتسالل ةكرش يأ ؛ نوناقلا كلذ نم
 لامعألا يف رامثتسالا نوناق نم )د( وأ )ج( 301 مسقلا بجومب ةدحتملا تایالولا يف ةریغصلا ةیراجتلا

 وأةلاكويأوأةیسایسلااھماسقأوأةلودلااھبظفتحتواھعضتةطخيأ؛1958ماعلةریغصلاةیراجتلا
 ةسمخ نع دیزت لوصأ اھل ةطخلا هذھ تناك اذإ ، اھیفظوم حلاصل ةیسایسلا اھعورف وأ ام ةلودل ةعبات ةلیسو
 يف دوصقملا ىنعملاب نیفظوملا تاقاقحتسال ةطخ يأو ؛ )رالود 5 000 000( يكیرمأ رالود نییالم
 وھ امك ، ةینامتئا ةطخ لالخ نم رامثتسالا رارق ذاختا مت اذإ ، 1974 ةنسل نیفظوملا لخد نامض نوناق
 وأ نیمأتلا ةكرش وأ ةیعمجلا اًضرق وأ اًرخدم وأ اًكنب ناك ءاوس ، نوناقلا اذھ نم )21( 3 مسقلا يف ددحم
 نییالم ةسمخ ىلع دیزت لوصأ يلامجإ نیفظوملا تاقاقحتسا ةطخل ناك اذإ ، لجسملا رامثتسالا راشتسم
 تارارق عم ، ھیجوتلا ةیتاذ ةطخ تناك اذإ ، وأ )يكیرمأ رالود 5�000�000( يكیرمأ رالود
 ؛)ةروصلا ( دمتعم رمثتسم )صاخشأ( صخش لبق نم طقف اھؤارجإ متی يتلا رامثتسالا

يراشتسم نوناق نم )22( )أ( 202 مسقلا يف ددحملا وحنلا ىلع ، لامعألا ریوطتل ةصاخ ةكرش يأ (2)
 ؛ 1940 ماعل رامثتسالا

 ةلدعملا ھتغیصب ، 1986 ماعل ةیلخادلا تاداریإلا نوناق نم )ج()3(501 مسقلا يف ةفوصوم ةمظنم يأ )3(
ضرغل اھنیوكت متی مل ، ةلثامم ةیراجت ةكرش وأ ةسسؤم يأ وأ ستیسوشاسامب وأ ، ةكرش يأ وأ ، )"زمرلا"(
 5�000�000( رالود نییالم ةسمخ نع دیزت لوصأ يلامجإب ، ةیداعلا مھسألا ىلع لوصحلا نم ددحم
 ؛ )رالود

 يذیفنت لوؤسم وأ ریدم يأ(4)
 ؛ ةكرشلل
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 لخد ھیدل يعیبط صخش يأ(6)
 رالود فلأ يتئام نع دیزی يدرف
 ، )رالود 200.000( يكیرمأ
 كلذ جوز عم كرتشم لخد وأ
فلأ ةئامثالث ىلع دیزی صخشلا
 فلأ 300( يكیرمأ رالود
 )2( نینثالا نم لك يف ، )رالود
 عقوتی يذلاو تاونس ثدحألا
 سفن ىلإ لصی نأ لوقعم لكشب
 ؛ ةیلاحلا ةنسلا يف لخدلا ىوتسم

 نییالم ةسمخ ىلع دیزت لوصأ عومجمب ةقث يأ(7)
 متی مل ، )رالود 5 000 000( يكیرمأ رالود
 مھسألا ىلع لوصحلا وھ ددحم ضرغل اھنیوكت
روطتم صخش لبق نم اھؤارش متی يتلا ، ةیداعلا
 )ب ( )2( )ب( 506 ةدعاقلا يف حضوم وھ امك
 وأ ؛ د ةحئاللا نم

 ھیف مھسألا يكلام عیمج نوكی نایك يأ )8(
 .نودمتعم نورمثتسم

 رمثتسملل يساسألا نكسلا ةمیق ءانثتساب ، موصخلا عومجم ىلع لوصألا يلامجإ يف ةدایزلا "ةیفاصلا ةمیقلا" حلطصم ينعیو
 يلامجإ ىلإ فیضی نأ رمثتسملا ىلع بجی ، لخدلا دیدحت دنع .تازایتمالا نم اھریغو يراقع نھر نوید يأ نم يفاصلا
 ، ةدودحم ةكارش يأ يف دودحم كیرشك اھب بلاطملا رئاسخلاو ، بئارضلا نم ةافعملا تاداریإلاب ةقلعتم غلابم يأ لدعملا ھلخد
يأو ، ةقفنلا تاعوفدمو ، Keogh وأ IRA دعاقت ةطخ باسح يف تامھاسملاو ، كالھإلا لباقم اھب بلاطملا تاموصخلاو
 .لدعملا يلامجإلا لخدلا ىلإ لوصولا دنع لجألا ةلیوط ةیلامسأرلا حابرألا نم لخدلا ضیفخت ھلالخ نم متی غلبم

 بلُطی دقو ، هالعأ حضوم وھ امك ، د ةحئالل اًقفو دمتعم رمثتسم يھ / وھ / ھنأب ًةباتك ةكرشلا لیثمت نیرمثتسملا نم بلُطیس
 / ھنأ ایطخ لثمی نأ اضیأ رمثتسملا ىلع بجی ، ةقباسلا تابلطتملا ىلإ ةفاضإلاب .لیثمتلا اذھ معدل ةنیعم تادنتسم میدقت اًضیأ
 .ةیلاملا قاروألا هذھ عیزوت وأ عیب ةداعإ فدھب سیلو ، نیرخآلا باسحل سیلو ، صاخلا ھباسحل ةكرشلا يف رمثتسی يھ / وھ
 رمثتسملا" رایعم بجومب اھیلع صوصنملا تامازتلالا ءافیتسا مھیلع بجی ، ةدحتملا تایالولا يف نیدمتعملا نیرمثتسملل ةبسنلاب
 قرط ثالث نم ةدحاو يف دامتعالا ةیلمع لامكتسا لالخ نم كلذ ءافیتسا نكمی .ةیلاملا قاروألا نوناقل د ةحئالل اًقفو "دمتعملا

 :ةماع

 :رمثتسملا لخد ىلع دامتعالا .الوا

 مدقی نا رمثتسملا ىلع بجی
 و ؛ نییضاملا )2( نیتنسلا لالخ رمثتسملا لخد نع غلبت يتلا (IRS) ةیلخادلا تاداریإلا ةمدخ جذامن )أ
.ةیلاحلا ةنسلا يف دمتعم رمثتسمك لھأتلل بولطملا لخدلا ىوتسم ىلإ لوصولل ةلوقعملا ا/ھتاعقوتل يباتكلا لیثمتلا )ب(
)

؛)  الر ود  1�000�000)

ة الفردیة ، أو) یف متھ الصا یق ب  يأ شخص طبیعي 5)
 ، 

  

مشتركة مع زوج ذلك الشخص لا قیمة الصافیة  لا
ء قیمة إقامة الشخص األساسي صافیة من ان ستث اب
، يأ دیون رھن عقاري وغیرھا من االمتیازات
يف وقت شرائھ أكثر من ملیون دوالر أمریكي. 
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 :رمثتسملا لوصأل يفاص ساسأ ىلع دامتعالا .ایناث

 مدقی نا رمثتسملا ىلع بجی
 رھشأ ةیضاملا ثالثلا لالخ ةخرؤملا قئاثولا )أ(

 ةطاسولا تانایبو ، ةیفرصملا تانایبلا كلذ يف امب ،(3)
نم ریرقتو ، )لوصألا دیكأتل( بئارضلا تامییقتو ،
 دیكأتل( نیكلھتسملل ةینطولا غالبإلا تالاكو ىدحإ
 و ؛ )تامازتلالا
 عیمج نع رمثتسملا ھنع فشك يذلا يباتكلا لیثمتلا )ب(
 .ةیفاص ةمیق دیدحتل ةمزاللا تامازتلالا

 :ثلاثلا فرطلا نم ققحتلا ةلاسر .اثلاث

 طیسو نم )"ثلاث فرط نم ققحتلا باطخ"( يطخ دیكأت میدقت رمثتسملا ىلع
 دمتعم ينوناق بساحم وأ ، صخرم ماحم وأ ، لجسم رامثتسا راشتسم وأ ،
)CPA( لھأتی نأ نم ققحتلل ةلوقعم تاوطخ ذختا دق صخشلا اذھ نأ دكؤی 
 د ةحئاللا نم )أ( 501 ةدعاقلا يف ددحم وھ امك ، دمتعم رمثتسمك رمثتسملا
 .ةلدعملا اھتغیصب ، ةیلاملا قاروألا نوناقل

 .دادسلا ءدبو رامثتسالا دیكأت ىلإ رمثتسملا جاتحیس ، AML و KYC نم ققحتلا مامتإو ، دامتعالا تامولعم نم ققحتلا درجمب
 ةخسن رمثتسملا ىقلتی نأ ىلإ "ًالوبقم" كارتشالا ربتعی ال .كارتشا ةیقافتا ىلع عیقوتلا نیرمثتسملا نم بلُطیس ، ةقفصلا ءاھنإل
 ، صاخلا اھریدقت بسح ، ضفرلا يف قحلاب ةكرشلا ظفتحت ، لوبقلا لبق .ةكرشلا نم بجاولا وحنلا ىلع باتتكإلا ةیقافتا نم
 .ضرعلا اذھل رمثتسملا ةیلھأ نم ققحتلل قئاثو وأ ةیفاضإ تامولعم بلط وأ / و لمتحم رمثتسم يأ نم كارتشا

ىلع ةمدقملا تامیلعتلا عابتا لالخ نم كلذ مھل زوجیف ، ةكرشلا عیب ةصح يف ةكراشملاب نیمتھم دارفألا ناك اذإ
 .https://token.intivahealth.com

 باتتكإلا دعب ةیلاملا قاروألا ةیكلم لقنو لاثتما دویق

 ال ، ھلیجست متی مل امو ، لوعفملا يراس رخآ نوناق يأ وأ ةیلاملا قاروألا نوناق بجومب ةكرشلا مھسأ رادصإو لیجست متی مل
 اھل عضخت ال ةلماعم يف وأ ، نم ءافعإ بجومب الإ ، ىرخأ ةقیرطب اھلقن وأ اھب دھعتلا وأ اھعیب وأ ةكرشلا مھسأ ضرع زوجی
 .ھب لومعملا ةیلاملا قاروألل رخآ نوناق يأو ةیلاملا قاروألا نوناق يف لیجستلا تابلطتمو ،

 :يلی ام ىلع قفاویو ، دھعتیو ، لثمیل ةكرشلا مھسأ يف رمثتسم لك رابتعا متیس

 لھؤم رمثتسم وأ )ةیلاملا قاروألا نوناق بجومب د ةحئاللا نم 501 ةداملا يف ددحم وھ امك( دمتعم رمثتسمك يھ / وھ )1(
 .اھ / ھتاصاصتخا قاطن يف
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 تاصروبلاو ةیلاملا قاروألا ةنجل يف ةكرشلا مھسأ لیجست متی مل ام ھنأب رقی يھ / وھف ، اًیكیرمأ اًصخش يھ / وھ ناك اذإ )2( 
 ؛ ءارشلا خیرات نم )1( ةدحاو ةنس يھو ، دیقلا ةرتف ءاضقنا ىتح ةكرشلا مھسأ لقن وأ عیب وأ ضرعب مھل حامسلا متی نلف ،
و ؛ ھب لومعملا نوناقلل اًقفو كلذ فالخب اھلقن وأ ةكرشلا مھسأ عیبب  اھل / ھل حمسُیس ، هذھ لفقلا ةرتف دعبو

 ةلدأ میدقت ءانثتساب ، اھیلع تذوحتسا ةكرش مھسأ يأ ةیكلم لقن لوبقب ةبلاطم نوكت نل ةكرشلا مھسأ ّنأب يھ / وھ رقیو )3( 
 .اھل لاثتمالا مت حرطلا ةركذم يفو بلطلا اذھ يف اھیلع صوصنملا دویقلا نأب ةكرشلل ةیضرم

 نیرمثتسملل ةیفافشلاو ریراقتلا

 نع لیصفتلاب هذھ مدقتلا ریراقت مدقتس .ایونسو يونس عبر لك ساسأ ىلع اھیرمثتسمل ةیلحرم ریراقت رادصإ ةكرشلا يونت
 ریراقتلا نمضتت فوس .ةمظنملا لمع ةیفیك نع ةیساسأ ةماع ةرظن مدقتو يضاملا ماعلا لالخ تاءارجإلاو لامعألا تاسرامم
 زوجی امك .ةكرشلا مھسأ نع تایئاصحإلاو ، Intiva Health ةمظنأ وأ ةصنم ءادأ لوح تانایب ، ةفورعملا رطخلا لماوع
 .اھب لومعملا ىرخألا تاكرشلا قئاثوو حئاوللا تابلطتمل عضختو ةیطخ ةیلحرم ریراقت بلط نیرمثتسملل

 رطخلا لماوع

ىلع نیرداقلا نیرمثتسملا لبق نم طقف متی نأ يغبنی ، يلاتلابو ، رطاخملا نم ةیلاع ةجرد ىلع يوطنی ةكرشلا يف رامثتسالا
 نیلمتحملا نیرتشملاو نیرمثتسملا یلع يغبنی .رمثتسملا لام سأر عیمجل ةلماكلا ةراسخلا رطاخم لمحتو رامثتسالا رطاخم مییقت
 نویرتشملاو نورمثتسملا رواشتیو .ةکرشلاب ةقلعتملا رطاخملاو ، ضرعلا ةرکذم يفو هاندأ ةحضوملا رطاخملا يف ةیانعب رظنلا
 نولصحیس نیرتشملا وأ نیرمثتسملا نأ نمضی ام كانھ سیل .ءارشلا وأ رامثتسالا نأشب رارق ذاختا لبق نیفرتحملا مھیراشتسم عم
 ىلع نیرداقلا ةروطتملا صاخشألل طقف ةكرشلا يف رامثتسالا میمصت مت .مھتارامثتسا ىلع دئاوع يأ وأ مھلام سأر دئاع ىلع
 .ةلماش تسیل هاندأ ةحضوملا رطاخملا .ةكرشلا يف مھرامثتسا لماك نادقفب ةرطاخملا
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 ةیجیتارتسالاو ةیراجتلا رطاخملا

نوكت دق ، يداصتقا شامكنا ثودح ةلاح يف .عسوألا ةیملاعلا قوسلا يف ةیداصتقالا فورظلا يف تاریغتلل ةكرشلا عضخت
 ةعانص يف ةلماعلا تاكرشلا .رطخلل ةضرع ةیلامجإلا ةءالملاو ، تاداریإلا دیلوت ىلع اھتردقو ، ةكرشلا لامعأ ةطخ

blockchainخانم نع رظنلا ضغب ، لمعلا لشف لامتحاو ، ةیاغلل رطاخملاب ةفوفحم يھ ، ماع لكشب ، ریفشتلا تالمع و
 .ھثودح نكمی لعفلاب اذھ ، ماعلا لامعألا

 NTVA وأ ةكرشلا يف رامثتسالا نوكی ال دق .رمثتسملا لام سأرل ةلماك ةراسخ ىلإ يدؤی نأ نكمی ةكرشلا يف رامثتسالا
 اودقفی نا نیرتشملاو نیرمثتسملل نكمی .ةرطاخملا نم ةیلاع ةجرد ىلع يوطنی ھنأل اًرظن نیرتشملا وأ نیرمثتسملا عیمجل اًبسانم
 فرتحم راشتسم ىلإ عوجرلاب نیلمتحملا نیرتشملاو نورمثتسملا حصُنی ، رامثتسالاب رارق ذاختا لبق .لماكلاب مھتارامثتسا
 نیرمثتسملا ىلع يغبنی .ضیبألا باتكلا اذھ يف ھفصو مت يذلا عونلا نم تارامثتسالا نأشب ةروشملا میدقت يف صصختم
 ةیصخشلا مھفورظ ءوض يف مھل اًبسانم NTVA وأ ةكرشلا يف رامثتسالا ناك اذإ ام يف ةیانعب رظنلا نیلمتحملا نیرتشملاو
 .مھل ةحاتملا ةیلاملا دراوملاو

 رامثتسالا رطخ

 تادئاعلا مادختساو ةیلاملا رطاخملا

 لثمت .قلطملا اھریدقتل اًقفو انھ ةفوصوم ىرخأ ةطشنأ يأ نع فقوتت دقو ، اھلوصأ نم غلبم يأ سیركتب ةبلاطم ریغ ةكرشلا
 كلذ يف امب ، لماوعلا نم ددع ىلع ًءانب رییغتلل عضختو ةیلاحلا ةكرشلا ایاون انھ ةمدقملا "تادئاعلا مادختسا" تامولعم نم يأ

 .اھب ؤبنتلا بعصی ىرخأ لماوع وأ ، ریفشتلا تالمع و blockchain ةینقت يف تاروطتلاو ، اھعمج متی يتلا لاومألا مجح
 هذھ مادختسا اھنكمیو ، ضرعلا اذھ يف اھعمج متی يتلا تادئاعلا مادختساب قلعتی امیف ةقلطم ةیریدقت ةطلس ةكرشلا كلتمت
 جھنلا رییغتب موقی ھنأب ٍرتشم وأ رمثتسم يأ راعشإ نود ، مسقلا اذھ يف اھلوانت متی مل وأ مت ءاوس ، ضرغ يأل تادئاعلا
يفاصل ددحملا صیصختلاب قلعتت يتلاو ، فاطملا ةیاھن يف ةكرشلا اھتذختا يتلا تارارقلا هذھ نأب تادیكأت دجوت ال .دوصقملا
نأ وأ اھتقد مدع تابثإ وأ اھتاضارتفا رییغت وأ ةكرشلا ططخ ریغت ةلاح يف .اھلامعأ فادھأ قیقحتب ةكرشلل حمستس ، تادئاعلا

تادئاعلا مادختسا وأ تادئاعلا صیصخت ةداعإ نسحتسملا نم وأ يرورضلا نم نوكی دقف ، ةیفاك ریغ ضرعلا اذھ تادئاع
 .ریبك دح ىلإ دكؤم ریغ ، دجو نإ ، حبرلا قیقحت تیقوت .ىرخأ ضارغأل

 حئاوللاو نوناقلا يف تارییغتلاو ةیمیظنتلا رطاخملا

 وأ ةقایللاب قلعتی امیف وأ ، ةكرشلا اھب موقت يتلا لامعألا نم ءزج وأ لكب قلعتی امیف ةیمیظنتلا تاضیوفتلا لیدعت وأ بحس
 وأ لامعألا نم نیعم عون ءارجإ نع فقوتلا ةكرشلا نم بلطتت دق ، ةیلاحلا مھراودأ ءادأل دارفألا نم رثكأ وأ دحاول ةمءالملا
 .اھب يرجت يتلا ةقیرطلا لیدعت

 اذھ حنمل ةیمیظنت ةئیھ ضفر وأ لمعت ثیح ةیئاضق ةطلس قاطن يف قبسم يمیظنت حیرصت ىلع لوصحلاب ةكرشلا مایق مدع نإ
 كلذ ىلع ةوالع .اھعیسوت وأ اھلامعأ ىلع ظافحلا نم ةكرشلا عنمی نأ نكمی ، اھیف لمعلا يف بغرت دق ةیئاضق ةھج يف ضیوفتلا
 وأ تنرتنإلا وأ نالعإلا وأ يمیظنتلا ضیوفتلاب قلعتی امیف ةدیدج تابلطتم نس كلذ يف امب ، حئاوللا وأ نیناوقلا يف تارییغتلا ،
 يأ يف )ىرخألا تاطلسلا وأ نیمظنملا لبق نم ةیلاحلا نیناوقلا وأ حئاوللا ریسفت وأ قیبطت يف رییغت وأ( تنرتنإلا ربع ةراجتلا
 يتلا ةقیرطلا لیدعت وأ ، لامعألا ءارجإ نع فكلاب ةكرشلا مزلت دق ، لامعأب يلاحلا تقولا يف ةكرشلا موقت ثیح ةیئاضق ةیالو
 اھتلاحو ةكرشلا لامعأ ىلع اًیرھوج اًیبلس اًریثأت اًضیأ تارییغتلا هذھل نوكی دقو .ةیئاضقلا ةیالولا كلت يف اھلامعأ اھب سرامت
ةیئانج وأ ةیندم تاءارجإ وأ ةیفاضإ بئارض ضرفل نیمدختسملا وأ اھیریدم وأ ةكرشلا عضخت وأ / و ، اھلامعأ جئاتنو ةیلاملا
 .ىرخأ تاءارجإ وأ ةیمیظنت وأ
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 نأ الإ ، اھتامازتلال لاثتمالا مدع رطاخم يأ نع فشكلل ةبسانم اھارت تاءارجإو تاسایسب ظفتحت ةكرشلا نأ نم مغرلا ىلع
 يجولونكتلا لشفلاو ، ھب حرصملا ریغ لوصولاو ،  ىرخأ رومأ نیب نم ، يرشبلا أطخلا نع ئشانلا لاثتمالا مدع رطخ كانھ
 مایق ةیفیك ىلع ریبك ریثأت ھل نوكیس ةیئاضق ةرئاد يأ يف اھب لومعملا حئاوللا وأ نیناوقلل لاثتما مدع يأ نإ .لایتحالاو ،
 .اھلامعأب ةكرشلا

 ةیمیظنتلا رطألا قیبطت ةیفیك لوح تاداشرإ اورشن وأ ةدیدج ةیمیظنت لمع رطأ ةلودلا ومظنم أشنأ ، ةیضارتفالا تالمعلا ةلاح يف
 ةطلسلا ةسرامم ةنیعم ةیمیظنت ةلاكو تررق اذإ ام ىلع اًدامتعا اًبلس ةكرشلا رثأتت نأ نكمی .ةیضارتفالا تالمعلا ىلع ةیلاحلا

 ، اھتباجتسا ةیناكمإو NTVA مادختسا ةیناكمإ ىلع رثؤت دق اھنأل اًرظن ، blockchain لوصأ و blockchain ىلع
 .ةكرشلا يف مھتارامثتسا نم ةدافتساك نومھاسملا اھملتسیس يتلاو

 تامولعملا رفوتو دودحملا لیغشتلا خیرات

 نیرتشملاو نورمثتسملا عیطتسی ال ، كلذل ةجیتنو .دودحم لیغشت لجس تاذ ةكرش يف اًرامثتسا هرادصإ دنع ضرعلا لكشیس
 يف نیرتشملاو نیرمثتسملل ةحاتم نوكتس امك ةحرتقملا مھتارامثتساب قلعتی امیف تامولعملا عاونأ سفن ىلإ لوصولا نیلمتحملا

 فوس نیرمثتسملا نأ وأ قالطإلا ىلع حبرم وحن ىلع لمعت فوس ةكرشلا نأب تادیكأت دجوت ال .تایلمعلا نم خیرات اھل ةكرش
 .مھتارامثتسا ىلع دئاع يأ ىلع نولصحی

 لبقتسملا يف ةیحبرلا نم نیقیلا مدعو ةعقوتملا ةیلیغشتلا رئاسخلا

 ةكرشلا عقوتت .اھتاعقوتو اھلامعأ مییقتب ھساسأ ىلع موقت دودحم يلیغشت لجس اھیدلو ریوطتلا نم ةركبم ةلحرم يف ةكرشلا
 نامض يأ كانھ سیلو ، دكؤم ریغ رمأ وھ ةحبرم ةكرشلا حبصت يكل بولطملا تقولا نإ .ةریبك رئاسخ دبكت يف رارمتسالا
لیغشتلا خیرات يف ةكرشلا صقنل ةجیتنو ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لاح لك ىلع ، مادتسم ساسأ ىلع ةیحبرلا ققحتس ةكرشلا نأب
 يأل ةیعانص وأ ةیلخاد ةیخیرات ةیلام تانایب كلتمت ال ةكرشلا نإف ، اًرخؤم ةكرشلا اھتجلاع يتلا قاوسألا روھظ ىلإ ةفاضإلاب
 دق اھتایلمع جئاتن نأ ةكرشلا عقوتت .اھل ططخملا ةیساسألا لیغشتلا تاقفن وأ .عورشملا تاداریإ اھلالخ نكمی ةمھم ةینمز ةرتف
 ةكرشلا تامدخ لوبق لدعم .رمتسملا ومنلا لدعم :كلذ يف امب ، لماوعلا نم ةعومجمل ةجیتن لبقتسملا يف ریبك لكشب بلقتت
 ملقأتلاو ؤبنتلا ىلع ةكرشلا ةردق ؛ اھیسفانم وأ ةكرشلا لبق نم ةلیدبلا وأ ةززعملا وأ ةدیدجلا تامدخلا لوبقو لاخدإ ؛ ایجولونكتلاو
 ؛ مھزیفحتو مھب ظافتحالاو نیلھؤملا نیفظوملا بذج ىلع ةكرشلا ةردق ؛ ریغتلا ةعیرس تایجولونكتلاو ةیمانلا قوسلا عم لاعفلا
 .ىرخأ لماوعو ةماع ةیداصتقا فورظ ؛ قوسلا يف ةددحم ةیداصتقا فورظ .اھیسفانم وأ ةكرشلا لبق نم راعسألا تارییغت
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ومنلا ةرادإ ىلع ةردقلا مدع

 لجأ نم .ةیلاملاو ةیلیغشتلاو ةیرادإلا اھدراوم ىلع اًریبك اًطغض لكشتس اھنإف ، اھتایلمع يف اًعیرس اًومن ةكرشلا تدھش اذإ
 ال .لامعألا ریوطت يفظومو ، تاعیبملاو ، نیروطملا ، صوصخلا ھجو ىلعو ، اھیدل ةلماعلا ىوقلا ةرادإو بیردتو عیسوت

. كلذب مایقلا ىلع ةرداق نوكت فوس ةكرشلا نأب نامض دجوی

 ءالمعلا نم ریغص ددع

 ردصمك لیمع لك ىلع ریبك لكشب دمتعتس ةكرشلا نأل اًرظن .ءالمعلا نم لیلق ددع نیبً ایئدبم اھتاعیبم زكرتت نأ ةكرشلا عقوتتو
ىلع سوملم يبلس ریثأت ھل نوكی دق مھم لیمع لبق نم موسرلا يف ضیفخت يأ وأ مھم لیمع يأ نادقف نإف ، ھتادئاعل يلوأ
 .ھتاداریإ

طخر لاصناعة 

نإ نمو صناعة blockchain  ،بشكل عام  ،وكذلك شبكات blockchain لاتي تعتمد علیھا الشركة ، یخضع لدرج
عالیة من عدم الیقین. من شأن االنخفاض يف شعبیة أو قبول شبكات تیبكوین وأ ثاریوم أن یؤثر سلًبا على نتائج عملیات 

الشركة. تشمل العوامل التي تؤثر على تطویر نصاعة معالت التشفی رشوبكات 

blockchain ، ىلع رصتقت ال اھنكلو: 

blockchainتاینقت نم اھریغو مویرثا وأ نیوكتیب تاینقت مادختساو ينبت يف يملاع ومن

 وأ اھدویق وأ اھمادختساو ىرخألا blockchain لوصأو مویریثأو نیوكتیبل يموكحلا ھبشو يموكحلا میظنتلا
 ةلثامم ةمظنأ وأ blockchain تاكبش لیغشتو ىلإ اھلوصو میظنت

یصانة وتطویر بروتوكول البرمجیات مفتوحة المصدر لشبكا تتیبكوین أو اثریوم 

Hashgraph ایجولونكت ةنایصو ریوطت

 ةماعلا تالیضفتلاو قاوذألاو كلھتسملل ةیناكسلا ةبیكرتلا يف تارییغتلا

 و ، تامدخلاو علسلا عیبو ءارش بیلاسأ وأ ىرخألا لاكشألا ةیبعشو رفاوت
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لاظروف االقتصادیة العامة ولابیئة التنظیمیة لامتعلقة بعملیات التجفیر 

 NTVA قد تؤثر التطورات أو الخصائص غیر المواتیة ألي من الظروف المذكورة أعاله سلًبا على أعمال الشركة ،بما في ذلك وظائف وفوائد



 ةكرشلا تامدخو تاجتنمل لوبقلا مدعو قوسلا ریوطت

 زیمتیو ، ةعرسب روطتیو ، اًرخؤم الإ روطتلا يف ةكرشلا ایجولونكت قوس أدبی مل .ءالمعلا نم دودحم ددع اًیلاح ةكرشلا ىدل
 ناك امم أطبأ لكشب روطتی ، ریوطتلا يف قوسلا لشف ةلاح يف .ةیسفانت تامدخب نوعتمتی نیذلا قوسلا ىلإ نیلخادلا نم ددعب
 بابسألا نم ددعل قوسلا بناج نم لوبقلا ىلع ظفاحت وأ ةكرشلا ةینقت ققحت مل اذإ وأ ، نیسفانملا عمً اعبشم حبصی وأ ، اًعقوتم
 .ریبك لكشب ایبلس رثأتت فوس ةلمتحملا تاعقوتلاو ، ةیلاملا طرش ، تایلمعلا جئاتن ، ةكرشلا لامعأ ، ةلمتحملا

 ایجولونكتلا رطخ

 ماع لكشب ةیكلملا قوقحو ةیركفلا ةیكلملا

 نأ نم مغرلا ىلع .ةفلتخملا ةیركفلا ةیكلملا قوقح كلذ يف امب ، اھب ةصاخلا ایجولونكتلا ىلع ریبك لكشب ةكرشلا حاجن دمتعی
 تامالعلاو رشنلاو عبطلا قوقح لثم ، ىرخأ لئاسو لالخ نم ةیركفلا ةیكلملا قوقحو ةیكلملا ایجولونكتلا ةیامح ىلإ ىعست ةكرشلا
 تاقیبطت وأ / و اھیلع لوصحلا نكمی ةیركفلا ةیكلملا هذھ نأب نامض دجوی الف ، ةیكیرمألا عارتخالا ةءارب ةیامح وأ / و ةیراجتلا
 ةكھتنم وأ ةفلاخم وأ ةلطاب نوكت نل ةیركف ةیكلم يأ نأ وأ ایجولونكت ةیامحل ةیفاك نوكت نأ ةكرشلل زوجی يتلا ةیركفلا ةیكلملا
 نیرخآلا نأ نمضت نأ ةكرشلل نكمی ال .ةیكلملا ةفرعم ىلع ریبك دح ىلإ ةكرشلا دمتعت ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نیرخآلا لبق نم
 ةیكلملا ضرفل اًیرورض يضاقتلا نوكی دق .ةصاخ ةیكلم نآلا اھربتعت يتلا كلتل ةقوفتم ةینف ةفرعم لقتسم لكشب اوروطی نل
 نیرخآلل ةیكلملا قوقح قیبطت ةیلباق ىدم دیدحتل وأ ، اھل ةكولمملا ةفرعملا وأ ةیراجتلا رارسألا ةیامحل ، ةكرشلل ةرداصلا ةیركفلا
 .ھحاجن تبثی ال دقو ، اھدراوم لیوحت يف ببستی دقو ، فلكم رمأ اھنع عافدلا وأ ةكرشلا قوقح ضرف نإ .اھتیحالصو اھقاطنو
 مھب ةصاخلا ایجولونكتلا مادختسا نم نیرخآلا داعبتسا ىلع ةردقلا نادقف ىلإ ةكرشلا قوقح ةیامح وأ ذافنإ يف لشف يأ يدؤی دق
 .ةسفانملا تاجتنملا عیب وأ ریوطتل
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 نیراشتسملاو قیرفلا
لاجم يف ةددحملا ةربخلا يوذ نیراشتسملاو نییذیفنتلا نیریدملا نم يساسألا اھقیرف لبق نم ةكرشلا رادت
 .ریفشتلا تالمع و ، DLT ، ةیحصلا ةیاعرلا

 فصو ةرادإلا قیرف

كوتسموك میج
شیجلاب ءاول ریدمو سیئر
 )دعاقتم( يكیرمألا

بصنم ىلإ كوتسموك میج دعاقتملا ءاوللا مضنا ، 2018 ماع ریانی يف
 تاعومجم داقو ، شیجلا يف اًماع 37 میج مدخ .Intiva Health مسق سیئر
 دئاقلا بصنم لغش ،ً ارخؤمو ، ةمدخلاو نیومتلا ةبیتك داقو ، ةصاخلا تاوقلا
نیثالثو ةسمخ نم رثكأ میج ناك ، ةیندملا ھتریسم يف .311 ةنجلل ماعلا
 ةنس )35(
 ةكرشلل ماعلا ریدملا بصنم لغش .تارامثتسالاو نیمأتلا لاجم يف ةربخلا نم
 تاشاعملا ریدمو ةعومجملا ریدمو ، ةیسسؤملا ةیلوؤسملا ةرادإ ءاكرش عم
 ، First Fold ةكرشل يذیفنتلا سیئرلاو ، نیمأتلل ةینطولا نلوكنیل ةكرش يف
 میج بلجی .اوطقس نیذلا ةمدخلا ءاضعأ ةركاذ ىلع ظافحلل ةمظنم يھو
 لثمیو يندملاو يركسعلا نیعقوملا نم لك يف ةیلمعلا ةربخلا نم ًادوقع
 .قیرفلا ىلإ ةیئانثتسا ةفاضإ

 بئان وللیوكسارف نوش
 ةیمنتلل يذیفنتلا سیئرلا

 معدلاو

 ، ةیحصلا ةیاعرلا تایلمع يف ةربخلا نم تاونس رشع نم رثكأ نوش ىدل
 ھتاراھم ةعومجم مدختسیو .ةرادإلا ىلإ ىضرملاب ةرشابملا ةیانعلا نم
ریوطتو ثحبلا ىلإ ةفاضإلاب ، لماكتلاو ذیفنتلا عفدل ھجوألا ةددعتملا
 میلستلا نمضت يتلا Intiva Health تاجتنم عیمج ىلع فرشی .تاجتنملا
تامولعملا ةرادإ يف سویرولاكبلا ةجرد ىلع نوش لصح .معدلاو ةمدخلاو
 .ساسكت ةیالو ةعماج نم ةیحصلا

ناجیتراھ نوج
 ةیمنتلل يذیفنتلا سیئرلا بئان

 ةیجیتارتسالا

صصختم وھو ، .Hartigan Industries Inc ةكرش سیئرو سسؤم وھ نوج
تاكرشلا نیب تاقالعلا صرفو ةیراجتلا تامالعلا ةرادإو تاجتنملا ریوطت يف
 ةئشانلا تاكرشلا ةرادإ يف نوج عربی ، سرمتم لامعأ دئار ھتفصب .تاعیبملاو
 .ةصصختملا قاوسألل ةركتبملا لولحلا بلجیو ، تاجتنملا ومن تارودو ،
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مايلز روتى

 نائب رئيس الخدمات والدعم

خبرة مايلز روتى بالمهنة هى أكثر من 25 عاًما في مجال تطوير األعمال وإدارة الحسابات 

وحلول / تحديد المواهب والتوصيل في قطاع التكنولوجيا.

بدأ برنامج Miles في تقديم خدمات التكنولوجيا والموظفين في أوائل التسعينات ، مع 

التركيز في سوق مدينة نيويورك. بعد

وشارك في تأسيس خدمات تكنولوجية وموظفين مبتدئين في أواخر عام 1997 ، وتوسيع 

نطاق أعماله في مجال تطوير الخدمات وتقديم الخدمات لتشمل معظم األسواق األمريكية 

الرئيسية ، وتحول التركيز نحو المزيد من األدوار والمبادرات اإلستراتيجية في مجال 

تكنولوجيا المعلومات.

انضم مايلز إلى TxMQ في عام 2011 لتوسيع عروض الخدمات التكنولوجية لقاعدته 

المتنامية من العمالء ، وتسريع نمو الشركة من خالل تطوير األعمال وإدارة الحسابات 

والعمليات وتقديم الخدمات. إن مايلز أساسي في دعم العمالء الذين يتبنون التكنولوجيا الناشئة 

بما في ذلك حلول التوزيع الموزعة والحلول المعرفية / الذكاء االصطناعي.

فريق تطوير المنتج وصف

كريج درابيك 

قائد تقني

كريج درابيك مهندس معماري ومهندس معماري يمتلك أكثر من 20 عاًما
من الخبرة. تلقى كريج تعليمه الرسمي في علوم الكمبيوتر ، وأمضى سنوات عديدة 

كمطور نشط وقيادة تقنية مع شركة برمجيات متنامية تركز على تطوير واجهة 

المستخدم واإلنترنت. لعب Craig دوًرا رئيسيًا في النمو المستمر لتلك المؤسسة ، والتي 

اشترتها KPMG في عام 2014.

وطوال فترة واليته هناك ، قام كرايج بتصميم وتطوير الحلول في المقام األول للعمالء 

من الشركات الكبيرة. شملت مسؤولياته تصميم الحلول ، وإدارة دورة حياة تطوير 

البرامج الكاملة ، والتسليم والدعم.

 Craigكرئيس فريق ، حيث كان يقود تقنية

blockchain .وتطبيقات دفتر األستاذ الموزعة

في عام 2017 ، تم تعريف

فريق االبتكار المتخصص في 

.HyperledgerوEthereumوHashgraphتشمل منصات التركيز الحالية 

ري ماكنتوش اغ  
یر العملیات ونائب الرئیس دم

تنفیذي للعملیات  لا

لتخطیط المالي ، واألنشطة اإلداریة  او رف جاري على إدارة المشروع ،  شی
مع التركیز  ( MBA) ماجستیر في إدارة األعمال لا شركة. حصل على درجة  لل

ى الرعایة الصحی ة لع
سنوات من الخبرة  دارة ، من جامعة والیة تكساس. لدیھ أكثر من سبع (7 ) إلا

يف التخدیر ، طب الطوارئ ،  يف إدارة المھنیین الطبیین المرخصین 
Intiva تا الممارسة الخاصة ، والتي توفر منظورا قیما وفریدا إلى   عداد إو

 .Health

كسندر كاندیالریو لا
تشار سم

كسندر ھو ضابط بحري متقاعد وشریك سابق في شركة محاسبة  لأ
رى یفھم مفھوم قیادة الخدمة ولدیھ فھم معقد للعملیات المالیة. ینصح  بك

ما في ذلك التسویق والمبیعات وتطویر  ،  Intiva Heat  h یع إدارات بمج
منتجات واإلدارة. یحمل ألكسندر شھادة البكالوریوس  لا

اسات العلیا في إدارة  رد جة ال رد جة البكالوریوس في المحاسبة و رد
A & M من جامعة ( MBA) 



 فصو نیراشتسملا

يبریك رتیب
سیئرلاو ةكرشلا سسؤم

ةمظنأ لعج :قباسلا يذیفنتلا
 ةقداص ملاعلا

 .كنحم لامعأ لجر وھ ، موتكاف ةكرشل كراشملا سسؤملا ، يبریك رتیب
 دیدعلا يف ةكراشم )15( ةیضاملا ةرشع سمخلا تاونسلا رتیب ىضمأ
 ةقیمع ةفرعم ھیدلو ، ةركبم ةلحرم يف ةحجانلا ةینقتلا تاكرشلا نم
تحوارت .ایجولونكتلا عاطق يف يعمتجملا قیوستلاو لامعألا ریوطتب
يراجتلا ریوطتلا ىلإ رامثتسالا لیومتو ةیبصعلا تالمكملا نم ھعیراشم
 ، ةضراعلا رتفد ةینقتوblockchain لاجم يف ةدئار ةكرشك .تاراقعلاو
 میلست ءارو ةعفادلا ةوقلا ناكو تارالودلا نییالمب تایلمع رتیب داق
ءایمیكلا يف ھتداھش ىلع رتیب لصح .قوسلا ىلإ ةیسیئرلا تاجتنملا
 ىلع لصحً اقحالو ، اینافلسنب ، محل تیب يف ياھیل ةعماج نم ةیویحلا
 ةیلك نم لامعألا ةدایر يف )MBA( لامعألا ةرادإ يف ریتسجاملا ةجرد
.Summa Cum Laudeجرخت ثیح ، ساسكتب ، نتسوأ يف لامعألل نوتكأ

وتالیسوب لراك
 Ellie Mae  ةرادا سلجم

نم .1997 ربمسید ذنم Ellie Mae ةكرشل ةرادإلا سلجم يف لراك لمع
يذیفنتلا ریدملا بصنم لراك لغش ، 2012 ریاربف ىلإ 2008 ویام
 .ةینورتكلإ ةراجت ةكرش يھو ، SavingStreet، LLC ةكرش ریدمو
ىلإ 2000 وینوی نم ةرتفلا يف لمعو ، اًصاخ اًرمثتسم لراك ناك
 اًیلاح ةفورعملا ، Ultrastrip Technologies ةكرشل راشتسمك 2002 ویام
 ةینقت ریوطتو ةیسدنھ ةكرش يھو ، Echosphere Technologies مساب
 ، .Homeowners Group، Inc ةكرشل اًكراشم اًسسؤم لراك ناك .عینصتو
 يذیفنتلا اھریدمو اھسیئر بصنم لغشو ، ةیراقع تامدخ ةكرش يھو
 نم دیدعلا يف لراك لمع دقو .1996 ماع ىتح 1982 ماع نم
 .تاعانصلا فلتخم يف تالاجملا

 ریك فیتس
CLO اماقم ىلعالا راشتسملا

(Fmr.)ل Goldman Sachs

 )6( تس اھتدم ةرتف دعب ،Goldman Sachs ـل قباس راشتسم وھ فیتس
ىلإ ھمامضنا لبق .Chief Head Officer (CLO) و يرادإ ریدمك ماوعأ

تادایقلا ریوطت سیئر بئانوCLO  (GE) كیرتكلإ لارنج ناك ، نامدلوغ
شلیو كاج عم قیثو لكشب لمع ثیح ، تاونس )7( عبس ةدمل ةیسسؤملا
.Crotonvilleيف كیرتكلا لارنج يف ریھشلا ةدایقلا میلعتزكرمداقو

 ، ویاھوأ ةیالو ةعماجب لامعألا ةرادإ ةیلك تایلك يف اًضیأ فیتس لمع
 ةیلكلل ًادیمع ناك ثیح ، اینروفیلاك بونج ةعماجو ، ناغیشتیم ةعماجو
بتك )6( ةتس فیلأت يف كراش وأ فلأ دقو .جمانرب .هاروتكدلل اًریدمو
 .تالجملا يف ًالاقم )80( نینامث نم رثكأو
 Motley و ،Harvard Business Publishing ةرادإ سلجم يف وضع وھ فیتس

Fool، سلجملا يف وضع وھو ، يمایم يف لافطألا ىفشتسم ةسسؤمو
سبروف ةسردمو ةدایقلا ملعت يف اینافلسنب ةعماج جمانربل يراشتسالا
 .لامعألل
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 نیباش .ج وردنا
 benjaCoinل ىذیفنتلا سیئرلا

Author، Art of the ICO

 ةیزمر عیراشم و، راشتسم
 ةفلتخم

يھو ،BENJAةكرشل يذیفنتلا سیئرلاو كراشملا سسؤملا وھ وردنأ
لالخ نم .benjaCoin ـل زیمملا زمرلا ّلِغشمو علسلل ةینالعإ ةصنم

Chapin Labs، حصنAndrewيف عیراشملا نم دیدعلاblockchainو 
 ماق ، قباسلا يف .BestMeta وETHLendكلذ يف امب ، ریفشتلا تالمع
 ریوطت سیئر بئانكFeathrةكرشل ومنلاو تاداریإلا قیسنتب وردنأ
باستكاو قیوستلاو تاعیبملا دوھج قیسنتب ماق امك ، لامعألا
.Color Labs وMicrosoftيف نیمدختسملا
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تشاك فراید

الرئیس والمدیر التنفیذي ل
TxMQ

 تشاك فرید مدون / كاتب ، متعطش تریثلت ، أب لعشرة ولدیھ حفید واحد. كان أول غزوة
 تشاك في عالم األعمال ھو إطالق مصنع للكمبیوتر في فیالدلفیا. من ھناك ، أسس شركة

 والتي اشتعلت في وقت الحق ، com نمت لتصبح مزوًدا للسحابة المبكرة في فجر سنوات
 بطریقة مذھلة للعدید من الشركات في ذلك الیوم. في عام 2000 ، تم تعیینھ من قبل مؤسسي
 لیقودوا قسًما جدیًدا في مجال استضافة السحابة. في غضون بضع سنوات ، TxMQ شركة

 دعیت تشاك لیصبح شریكا في الشركة ، وفي نھایة المطاف ، في عام 2005 ، أصبح
 في كل من الوالیات المتحدة وكندا ، وتعمل في المقام األول TxMQ المالك الوحید. تعمل

 مع وسط السوق وكبار العمالء عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك البرمجیات
 ومشاریع ھاشجراف ، blockchain ، الوسیطة ، ھندسة البیانات ، التكامل السحابي
 التخطیط واالستشارات ، تحسین عملیة التصنیع ، واالستعانة بمصادر خارجیة. تمتلك

 باإلضافة إلى ممارسة خدمات مدارة تساعد الشركات على ، Salesforce الشركة ممارسة
.إدارة أنظمتھا بشكل أكثر فاعلیة



 لاصتالا تامولعم
 نیرمثتسملا يلثمم لثم ، لمتحم يرتشمو رمثتسم لك دیوزتب ةكرشلا موقتس ، حرطلا ىلع ةریخألا تاسمللا عضو لبق
 لوصحلاو ، ضرعلا اذھ ماكحأو طورش لوح تاباجإلا يقلتو ةلئسألا حرط ةصرفب ، دجو نإ ، نیراشتسملاو نیراشتسملاو
 تامولعملا ةقد نم ققحتلل ةیرورض ریغ تاقفن وأ دھج نود اھیلع لوصحلا نكمی وأ ةكرشلا اھكلتمت دق ةیفاضإ تامولعم يأ ىلع
 حرطلا اذھ صوصخب تانایب يأ میدقت وأ تامولعم میدقتب نیرخآ صاخشأ يأل حیرصتلا متی مل .لمتحملا رمثتسملا ىلإ ةمدقملا
 اھنأ ىلع ریبك لكشب اھیلع دامتعالا نكمی ال ىرخألا تالیثمتلا وأ تامولعملا هذھ لثم نإف ، اھمیدقت وأ اھمیدقت ةلاح يفو ،
 ةكرشلاب لاصتالا ضرعلا نع راسفتسالا يف نوبغری نیذلا نیرتشملا وأ نیلمتحملا نیرمثتسملا نم ىجری .ةكرشلا لبق نم ةلوخم
 :يلاتلا ناونعلا ىلع

تایلمعلل يذیفنتلا ریدملا ، شوتنكام يراغ
ةرادإلا سلجم 1701  
110 حانج

78744 ساسكت ، نتسوأ
ينورتكلإلا دیربلا  

garry@intivatoken.com فتاھلا: 
)844( 413-2602  
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Intiva Health 
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IHP1.0 
تصل الى منصة 

IHP3.1 
تحميل المستندات الشخصية 

IHP6.1 
عرض الوثائق الشخصية

API1.0 
 نشر الوثائق

API2.0 
استرجاع الوثائق

API1.0 
 تخزین المستندات الشخصية

HASH2.0 
استرجاع الوثائق الشخصية

IHP5.1 
استرجاع الوثائق الشخصية 
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HASH1.0 
تخزین حزمة االعتماد
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 بعد حزمة االعتماد
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HASH2.1 
 استرجاع حزمة االعتماد

HASH2.0 
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تم الرفض

 منصة Hashgraph طبقة التكامل منصة طبقة التكامل

IHP2.0 
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IHP4.0 
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IHP1.1 

 نشر الوثائق



 الملحق ب 
ReadyDoc™
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Hashgraphفقط في ، Intiva Health لن یتم تخزین المستندات في النظام الصحي

يقوم LMP1 بتحميل المستندات 
والبيانات الوصفية 

تحميل FMG1 تحديد االمتيازات 
 )DoP(

للحصول على حزمة االعتمادات 
 LMP1 ل

  بتحميل المستنداتLMP1يقوم 

والبيانات الوصفية
یقومLMP1 بتحميل المستندات 

والبيانات الوصفية 

  FMG2 تحميل
 )DoP( تحديد االمتيازات

 LMP1 للحصول على حزمة االعتمادات ل

إنشاء تجزئة لكل وثيقة لتخزينها  إنشاء تجزئة حزمة اإلعتمادات إنشاء تجزئة لكل وثيقة لتخزينها  إنشاء تجزئة لكل وثيقة لتخزينها إنشاء تجزئة حزمة اإلعتمادات 

جمیع التواریخ المدرجة ھنا ھي تقدیرات تعتمد على المعلومات المتوفرة حالیًا للشركة وھي عرضة للتغییر دون إشعار أي مستثمر أو مشتٍر محتملین

Loads DoP واسترداد التجزئة لمستندات 

LMP1 لحزمة بيانات االعتماد 
تحميل المستندات والبيانات الوصفية إلى 

 Hashgraph

تحميل المستندات والبيانات الوصفية إلى 
 Hashgraph

Loads DoP واسترداد التجزئة لمستندات 

LMP1 لحزمة بيانات االعتماد 
تحميل المستندات والبيانات الوصفية إلى 

 Hashgraph
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 ومع استمرار استخدام وثائق االعتماد مع مرور الوقت من قبل العديد من المرافق )FMG( لمنح اإلذن للعاملين الطبيين المرخصين )LMP( للممارسة في المرافق،
 فإن "سمعة" تلك الوثائق تتعزز أصالة ومصداقية. 

1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 

FMG1 ينشئ 2 حزمة بيانات االعتمادينشئFMGينشئ  حزمة بيانات االعتمادFMG3حزمة بيانات االعتماد FMG4 حزمة بيانات االعتمادينشئ 

 LMP واسترداد التجزئة لمستندات Loads DoP
لحزمة بيانات االعتماد

 LMP واسترداد التجزئة لمستندات Loads DoP
لحزمة بيانات االعتماد

 LMP واسترداد التجزئة لمستندات Loads DoP
لحزمة بيانات االعتماد

 LMP واسترداد التجزئة لمستندات Loads DoP
لحزمة بيانات االعتماد

 تحميل المستندات
 والبيانات الوصفية إلى

Hashgraph

 تحميل المستندات
 والبيانات الوصفية إلى

Hashgraph

 تحميل المستندات
 والبيانات الوصفية إلى

Hashgraph

 تحميل المستندات
 والبيانات الوصفية إلى

Hashgraph

H
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 ج قحلملا
 ةئزجت
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فقط Hashgraph و SSL يمكنهما الوصول إلى العقد

 عقدة واحدة

 وثيقة 
 مقسمة
 إلى أجزاء

باقي

حالة                 منصة

مخبأ                   کتلة

الوثيقة 
HGT123 

باقي
API 

وثيقة مقسمة إلى 
أجزاء

Hashgraph 

API الباقي: باقي
النظام األساسي: یرسل المعاملة إلى كافة العقد األخرى كتلة: یحمل 

محفوظات المعاملة بعد إجماع حالة: حالة عقدة )ال یزال یتم 
تحدیدھا( ذاكرة التخزین المؤقت: یحمل "حالة" بعد حالة ممتلئة 

يتم وضع أجزاء المستند في العقد العشوائية

تم عمل نسختين من كل مستند
على حدة ووضعهما  
في عقدتين مختلفتين 

يسأل API كل عقدة 
 إذا كان لديهم قطعة 

من الوثيقة HGT123؟ 

استجابة 
من كل عقدة

استرداد الوثيقة

إعادة تجميع الوثيقة

  العقدة

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 جزء

 F,C 

D 

B,E 

C 

E,F 

A,D 

- 

B 

A 

باقي
API HGT123 

E 5 D 6 

الوثيقة 
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مع

منصة

عرض االسھم

خا

الملحق د
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1/30/19

10/1/18

8/1
Intiva LMP قادرة عىل استخدام الرموز

5/15

10/1
iGo HD™ عملية التكامل

1/30
حل المسؤولیة تجاه المرضى

4/1

6/1

8/1
السوق التجارية

Intiva حفظ

7/1

4/19-5/20

5/21-6/17

4/1/18

5/1/18

6/1/18

7/1/18

8/1/18

4/18-5/15

5/16-7/3

7/5-7/25

Intiva مع 
Hashgraph

منصة

عرض االسھم

مفتاح

Intiva رمز 

ملحق د  لا
رطة الطریق والمعالم (المستقبل ) اخ

جمیع التواریخ المدرجة ھنا ھي تقدیرات تعتمد على المعلومات المتوفرة حالیًا للشركة وھي عرضة للتغییر دون إشعار أي مستثمر أو مشتٍر محتملین. 

حصة الخاص وقبل البیع

التكامل واالختبار من البدایة إلى النھایة

استعراض

بیع
حصة بیع

البحث عن السیرة الذاتیة

دلیل

إصدار

حمایة
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عامة
 تجمد عامة

 تجمید        المستخدمین

 مشتریات

المستخدم
تجمد

LMP 
بیع /استخدام  تجمد 

حوافز 

المستخدمین تخفیض السعر        

تجمع مكافآت الضمان منصة ما قبل البیع  
سھم الرموز 

معتمد رمزي   

قت
 و

ملحق ه  لا
ة إصدار الرمز الممی ز طخ

یستم تجمید نصف )0.5 (٪ في المئة إلى اثنین )2 (٪ في المئة من NTVAلامستخدمة في بعض المعامالت لدمة تصل إلى مخس )5 
(سنوات. بع دفترة التجمید  ،سیتم إعادة توزیع ھذه NTVAللمستخدمین من أجل متابعة مكافآت توكین للحدث. 

تطویر



48 

نشطة التي تؤدي إلى مكافآت ألا   - داث الرمز NTVAحأ



Q = 

و قحلملا

 ةیزمر ثادحأ
 :يلاتلا وحنلا ىلع ربنملا يف نیطشن نیكراشم اونوكیل نویسیئرلا ءاكرشلاو تامزألا ةرادإ تاردابم زفحت ، لثملابو
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FMG إعداد حساب

تعيين التنبيهات 
لتواريخ انتهاء 

صالحية االعتمادات

LMP تواصل مع

حفظ السيرة الذاتية

NTVA نشطة التي تؤدي إلى مكافآت ألا   - داث الرمز حأ

تحميل بيانات 
االعتماد لموفري 

الخدمة

إرسال تذكير مقدمي 
للحصول على 
بيانات االعتماد 

تنتهي

إدارة المسؤولين ل 

FMG

وظيفة جديدة

بحث السيرة الذاتية 

LMP للوظائف 

إدارة مقدمي تعيينه 

  FMGإلى



و قحلملا
 ةیزمر ثادحأ
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Q = 

 االنضمام كشريك رئيسي

 التبرع للجمعيات الخيرية

 حوافز

 مشاركة

 التنبيه في حالة تأهب

 التصويت على القضايا

 اإلحاالت

NTVA نشطة التي تؤدي إلى مكافآت ألا   - داث الرمز حأ
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الموقع على والنشاط الوقت  

األنشطة ھذه في المستخدم مشاركة مرات عدد  

تحمیل بیانات االعتماد مرفق استعراض االعتماد بیانات شارك وظائف على وتطبیق بحث

 لتواریخ التنبیھات تعیین
االعتماد صالحیة انتھاء  

جدیدة وظائف نشر   

  الذاتیة السیرة بحث
LMP  للوظائف 

 ل والرسوم الحوافز المدفوعات
LMP 

الموقع على وقت  
LMP

الموقع على وقت  
FMG

السفیر نشاط  

مختبرات طلب  

المرضى مع التواصل  

المشاورات/  الزمالء إحالة  

 االنترنت على دورة عروض
CME 

 االعالم وسائل نشاط
ومدونات االجتماعیة  

المنشورة المقاالت المساھمة حسب السمعة  القضایا على التصویت 

تنبیھ مواضع  

الخیریة للجمعیات تبرع

الرئیسیین الشركاء  
الدعوات

للمستخدمین الحوافز تقدیم  

الممیز الحدث =  

داث رمزی ة حا

تم مضاعفة  وقتNTVA یس لا مخطط التالي بمرور  لا نشاط على الموقع" في  لا وقت و لا مكتسبة لألنشطة المدرجة تحت عنوان " لا
مشاركة"  لا مدرجة تحت عنوان " لا تي یتم كسبھا لألنشطة  لا  NTVA يف الموقع واألنشطة التكراریة. سوف تتضاعف ضریبة

يف الرسم البیاني التالي حسب كمیة األنشطة أو مقدارھا .

NTVA نشطة التي تؤدي إلى مكافآت ألا   - داث الرمز حأ
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