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عملة خضراء
المركزية وآمنة

ُصممت
لمستقبل

كوكبنا

GROVETOKEN هدفنا

تكوين ثروة لحاملي

العملة، من خالل

تسخير فرص حقيقية

من عملة رقمية آمنة

والمركزية بطريقة واعية

بيئياً.
 

و ايضا من خالل
تعويض الطبيعة عن

سنوات من سوء

المعاملة، سيعمل

Grove عىل إيجاد
مستقبل أكثر صحة

وثراء للجميع.
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1.0 مقدمة
نظام الدفع األخضر العالمي

ستكون GroveWallet© أول محفظة خضراء، تعزز

االستخدام الصديق للبيئة للعملة الرقمية.

وسيتمكن Grovers من الشراء والبيع باستخدام

GroveTokens بأقل تكاليف معامالت وعوائد
ومكافآت أعىل. سيوفر هذا أيضاً ألصحاب العملة

الرقمية القدرة عىل التكديس لكسب دخل ھائل

إضافي.

 
يحق لمستثمرين GroveToken© الوصول إىل 

 العائدات التي تم إنشاؤها بواسطة متاجرو
العمالت الرقمية Token Trades عىل

GreenOasis©، البورصة الخضراء للعمالت
الرقمية Green Crypto Exchange. كما ستعيد

Grove أيضاً استثمار غالبية أرباحها السنوية
المسجلة في GroveToken©، مما يضمن الحفاظ

عىل الثروة لجميع المساهمين.

 
Binance عىل شبكة ©Grovetoken تأسست

الذكية (Binance Smart Chain) (BSC). BSC هي

إحدى أسرع أنظمة Blockchain البيئية في العالم

بسبب أوقات المعامالت السريعة، والرسوم

المنخفضة، والهدر اإللكتروني األقل مقارنة بأنظمة

الشبكت البيئية األخرى.

 

استهالك طاقة التعدين والنفايات اإللكترونية في

Bitcoin  له عواقب بيئية واسعة النطاق. ومع
الجدل المستمر حول ظاهرة  االحتباس الحراري

بين قادة العالم، أصبح تعدين العمالت الرقمي

مصدر قلق أكبر لعالمنا الطبيعي.

 
تتمثل رؤية GroveToken في أن تصبح النظام

Global Green األول عالمياً للدفع األخضر

Payment System (GGPS). وستركز خطة
Grove الخضراء (Grove Green Plan) عىل

مستقبل تقنيات blockchain البيئية مع إنشاء

Grove عالم أكثر صحة وثراء للجميع ضمن نظام

البيئي.

 
كيف؟ من خالل تقديم عملة رقمية خالية من

التعدين، حتى تثق في معرفة أنك جزء من

مستقبل صديق للبيئة.

 
GroveToken© هي عملة مشفرة جديدة وفريدة

من نوعها، مدعومة من قبل شركة أسترالية

مسجلة هي GroveBusiness©. و Grove هي

شركة استثمارية مكرسة للطاقة المتجددة
والطاقة الشمسية ومنظمات الزراعة المائية

ودعم مؤسسات الحفاظ عىل البيئة مالياً.
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سلطان  ريتشارد 
مؤسس شريك 

Social Media Strategist25 بكالوريوس هندسة حاسبات. رائد أعمال بخبرة تزيد عن 
عاماً في إدارة الفرق الكبيرة وتقديم التوجيه والقيادة والحماس

لتحقيق نتائج ممتازة. يدفعني الشغف لكوني األفضل إىل

العمل بجدية أكبر لتحقيق أهدافي. العديد من جوائز التميز في

السنوات العشر الماضية.

باركر  ميندي 
مؤسس شريك 

Social Media Strategist
أكثر من 15 عاماً من اإلدارة التنفيذية ما بين التسويق والبحث
والتطوير لمشاريع متعددة في جميع أنحاء الواليات المتحدة.

تمت اإلشارة إليها كمدير عمليات لتأسيس تقنية الشراء عبر

اإلنترنت.

 

المصري   جون 
مؤسس شريك 

Social Media Strategist
صاحب عمل يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاًما في اإلدارة

واألعمال اإلدارية والعمليات. مدير عام لمؤسسة كبيرة متعددة

الجنسيات. خبير في التميز في العمليات وتوسيع األعمال

والعالقات مع العمالء. متحمس لرعاية المواهب وبناء قادة

المستقبل.

الغمراوي  جون 
مؤسس شريك 

Social Media Strategist .ماجستير في هندسة االتصاالت

قائد أعمال تجزئة ذو خبرة عالية وحماس، شغوف ببناء وتطوير

الفرق وتحقيق نتائج أعمال استثنائية. أكثر من خمس سنوات

من الخبرة في عالم التشفير.

GROVE 2.0 الفريق
نحن فريق من المحترفين ورجال األعمال المعروفين بأننا األفضل في هذا المجال. مع أكثر من مائة عام

من الخبرة في:

 

 

 

بعد أن حققنا نجاًحا ثابًتا، نحن متحمسون إلحداث ثورة في نمو Green Crypto وتحقيق إيرادات وأرباح

مستدامة.

 
عمليات البيع بالتجزئة، وإدارة أعمال بماليين الدوالرات، وهندسة الكمبيوتر، والمحاسبة، وتحليل

السوق، والمبيعات، والتسويق، وأبحاث وتداول العمالت المشفرة، وتطوير المواهب، والموارد

البشرية، وتطوير التطبيقات، وتكنولوجيا المعلومات، وتصميم الجرافيك.

 
 

https://www.grovetoken.com/
https://www.facebook.com/GroveTokenOfficial
https://twitter.com/GroveToken
https://www.youtube.com/watch?v=skA32dgjlIM
https://discord.gg/XuCghrTH
https://www.instagram.com/grovetoken/
https://t.me/Grovetoken


GroveToken 2022©
 

GROVE 3.0 الغاية والدوافع
ما نقوم به اليوم يُعرِّف مستقبلنا

 
تجمع Grove بين شركة استثمارية مقرها

دبي مع العمالت الرقمية

Cryptocurrency. Grove هي شركة
استثمارية خضراء تستثمر في صناعات

الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والزراعة

المائية،

 
ستساهم Grove بنسبة 3 في المائة من

جميع المعامالت نحو تحسين العملة

الرقمية والتسويق، مع استثمار جزء من هذا

في التبرعات الخيرية التي تدعم المبادرات

البيئية. باإلضافة إىل ذلك، سيتم استخدام
نسبة 1 في المائة   إضافیة  "إلعادة شراء"

GroveTokens لضمان ثبات القيمة
والطلب عىل العملة الرقمية. 

 
تم إنشاء خطتنا الخضراء لضمان إدراك

العالم الرقمي لتأثيره عىل بيئتنا الطبيعية.

سيسمح GroveToken© لمليارات

blockchain األشخاص باستخدام تقنية

بطريقة واعية بيئياً مع بناء االزدهار

ألصحابها.

 
 
 

GroveToken isمن
المتوقع أن تصبح
GroveToken أهم
عملة رقمية صديقة
للبيئة مع التركيز
عىل طرق أكثر

اخضراًرا وفعالية
الستخدام العملة
الرقمية في حياتنا

اليومية.. 
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3.1 محفظة االستثمار واالستحواذ

3.1 أ: سوق الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة هي مستقبل كوكب األرض، وهي حجر الزاوية للهدف

العالمي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق مستقبل أكثر خضرة

وأنظف للجميع.

 
تركز "خطتنا الخضراء" طويلة المدى عىل التكنولوجيا التي قد تساهم في تقليل

االنبعاثات وخلق فرص العمل. عىل هذا النحو، ستعيد Grove استثمار جزء

من جميع المعامالت في الصناعات والشركات الخضراء، مما يؤدي إىل ترسيخ

عالمتنا التجارية وتحقيق عوائد ألصحاب المصلحة.

 
 

3.1 ب: الطاقة الشمسية والزراعة بالطاقة ألشمسية
الطاقة الشمسية هي شكل فّعال من أشكال الطاقة وحل متجدد، يقلل من 

االنبعاثات الدفيئة المتزايدة عن طريق تقليل الطلب عىل الطاقة التي تعمل

بالفحم.

 
أينما ُوجدت الشمس، فهناك القدرة عىل االستفادة من مزارع تعدين العمالت

المشفرة التي تعمل بالطاقة الشمسية مع التخزين واإلنترنت المتصل باألقمار

الصناعية. سوف تستفيد Grove وتستثمر في التطور السريع للطاقة

الشمسية مع تثقيف المستخدمين حول كيف يمكن للزراعة والطاقة

الشمسية أن تعزز العالم الرقمي.

 
يشير تقرير من Allied Market Research إىل أن: "بلغت قيمة سوق الطاقة

الشمسية العالمية 52.5 مليار دوالر في 2018 ومن المتوقع أن تصل إىل

223.3 مليار دوالر بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٪20.5
من 2019 إىل 2026"

 
تفخر Grove بكونها من بين رواد العالم في تكنولوجيا خاليا السيليكون

الشمسية. ستكتسب الشركة منظمات وتستثمر في صناعات النمو العالمي

األخضر لضمان الحفاظ عىل أرباح جيدة لحاملي العمالت الرقمية لدينا.

 
 

3.1 ت: الزراعة المائية
الزراعة المائية هي طريقة لتخطي التربة واستبدالها بمواد مختلفة لدعم جذور

النباتات، وبالتالي زراعة المحاصيل مباشرة في المياه الغنية بالمغذيات.

 
ستوفر  Groveمنصة لدعم الدول التي تعتمد بشكل كبير عىل الواردات للحصول

عىل طرق زراعية واعية بيئياً ومكتفية ذاتياً إلنتاج منتجاتها الطازجة.
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3.2 التبرعات
خطة Grove الخضراء 

 

تنمية الحفاظ عىل البيئة

تحسين صحة كوكبنا
·توليد ثروة داخلية بجعل عالمنا أكثر أماناً

ستجمع Grove مبادرات تبرعات العملة المشفرة معاً لزيادة التأثير االجتماعي والتجاري إىل

أقصى حد. سيكون جميع أصحاب المصلحة في مجتمع Grove جزًءا من زيادة الوعي االجتماعي

للحفاظ عىل كوكبنا.

 
تتوافق فلسفة Grove مع:

 

 
 تدعم الشفافية جميع العمليات في Grove. وبهذا الشكل، ستوفر Grove تحديثات منتظمة

لجميع حاملي GroveToken لبيان تطور مبادراتنا الخضراء.
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4.0 مستقبل العملة الرقمية
الخضراء 

4.1 محفظة GroveKeeper   الخضراء 
 
 
 

 طاقة أقل مع المعامالت الفورية
إهدار أقل للطاقة بدون تعدين (بدون تحقق من طرف

ثالث)

نظام بيئي آمن بنسبة ٪100

سيتم دفع أرباح األسهم إىل محفظة GroveKeeper بناًء

عىل كمية العمالت الرقمية التي في حوزتها.

ستكون GroveKeeper© أول محفظة خضراء، تعزز

االستخدام الصديق للبيئة للعمالت الرقمية. سيتمكن

المستخدمون من شراء وبيع GroveTokens الخاصة بهم

بأقل تكاليف معامالت وعوائد أعىل واالستفادة من القدرة

عىل التكديس لكسب دخل سلبي إضافي.

 
يحمي إطار العمل اآلمن لـ GroveKeeper األموال من

التهديدات الرئيسية، مما يمنح أصحابها الثقة في االحتفاظ

بأصولهم بشكل آمن. ببساطة، ال يمكن ألي فرد فتح البيانات

المشفرة. سيطور GroveKeeper أيًضا ميزات خضراء مثل:

 
 

 
 
 

©

P2P فوري
قفل آمن

UL شهادة
تشفير المقتنيات

ستقوم GroveToken بتسهيل عدد ال يحصى من مقايضات
العمالت الرقمية باستخدام GreenOasis© وهي بورصة

تشفير خضراء حصرية. ستسمح GreenOasis ألصحاب

العمالت المشفرة واالستفادة من تقلب األسعار مع

المعامالت "الخضراء" منخفضة التكلفة.

 
ستوفر GreenOasis تقنيات رقمية رائدة بما في ذلك:

 

GreenOasis 4.2© - بورصة التشفير
الخضراء

©
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االستفادة من تقنية السلسلة الذكية المستدامة

5.0 سلسلة BINANCE الذكية

Grove Token GVR :السلسلة الذكية 

0xaFb64E73dEf6fAa8B6Ef9a6fb7312d5C4C15ebDB

الغالبية العظمى من المتداولين وعشاق العمالت

المشفرة عىل دراية واستخدام متكرر لـ

Binance، مما يجعلها الشريك المثالي لـ
،Binance من خالل الشراكة مع .GroveToken
يتمتع حاملو GroveToken بالقدرة عىل تبديل

عمالتهم الرقمية في البورصات الشهيرة مثل

PancakeSwap© بمعيار BEP20 قبل إطالق
GreenOasis© لبورصة التشفير الخضراء

.Green Crypto Exchange

تقدم BSC مجموعة شاملة من المشاريع

والتكنولوجيا غير المتوفرة عىل الشبكات

الرئيسية، مما يوفر لـ GroveToken أداة

(PoS) إلثبات الحصة BSC لالستفادة من نموذج

الذي يوفر ميزة سوقية حقيقية مقابل العمالت

الرقمية األخرى التي تطبق نظام إثبات العمل

.(PoW) القديم نظام

سلسلة Binance الذكية (BSC) هي واحدة من

أسرع سالسل الكتل blockchains نمواً في

العالم. تشمل الميزات أوقات المعامالت

السريعة والرسوم والتكاليف المنخفضة وتنتج

نفايات إلكترونية أقل مقارنة بشبكات

Blockchains األخرى. لهذه األسباب األساسية،
ستتواجد  Grovetokenأيضاً حصرياً عىل هذه

الشبكة.

تسمح سلسلة Binance الذكية (BSC) للمطورين

ببناء بروتوكول DeFi ضمن شبكة Binance. بين
المستثمرين والمطورين، تعتبر واحدة من أكثر

الشبكات شعبية في صناعة DeFi وتنمو بسرعة.

لذلك، من المثير لالهتمام استخدامها كبنية

.DeFi تحتية لتطوير

BEP-20 Smart Contract تتعاون مع

Standard إلصدار عملة رقمية جديدة عىل شبكة
سلسة Binance الذكية (BSC). تتمتع شبكة

سلسة Binance الذكية (BSC) بالوظيفة لتشغيل

Ethereum بنفس طريقة Smart Contracts
التي تتيح تمهيداً سريعاً للشبكة.

https://www.grovetoken.com/
https://www.facebook.com/GroveTokenOfficial
https://twitter.com/GroveToken
https://www.youtube.com/watch?v=skA32dgjlIM
https://discord.gg/XuCghrTH
https://www.instagram.com/grovetoken/
https://t.me/Grovetoken


GroveToken 2022©
 

العقد الذكي هو أحد المكونات األساسية في

GroveToken المالية. يُعد عقد blockchain
بمثابة اتفاقية رقمية بين األطراف المشاركة

التي يتم تخزينها الحًقا في blockchain، مما

يعزز المعامالت السابقة.

 
يمكن تحديد هذه العقود بين طرفين، من

خالل عمل نظير إىل نظير (P2P) ومن

شخص إىل منظمة (P2O) ومن شخص

.(P2M) لماكينة

 
تظهر األبحاث أن عقود BSC الذكية لديها

معدل فشل بنسبة 3 في المائة، مما يعني

أنه حتى مع عمليات تدقيق العقود الذكية، ال
يزال من الممكن حدوث حاالت فشل. ومع

ذلك، يمكن منع أخطاء العقود الذكية.

 

العمالت المشفرة

 يتم إنتاج الكتل بواسطة مجموعة محدودة
من المدققين

 يتناوب المدققون عىل إنتاج الكتل
PoA بطريقة

 يتم انتخاب مجموعة المدقق داخلًيا
وخارجًيا عىل أساس الحوكمة القائمة عىل

(staking) التكديس

dApp ن لتوسيع نطاق تطبيقات  ُمحسَّ
عالية األداء التي تتطلب تجربة مستخدم

فعالة وسريعة.

،GroveToken تقترح تقنية العقد الذكي لدي

الجمع بين DPoS وPoA  للتوصل إىل توافق

في اآلراء، بحيث:

 

 
 تعمل العقود الذكية من GroveToken بشكل
مشابه لتلك الموجودة عىل الشبكات الشائعة،

حيث بمجرد الوفاء بمعايير معينة، يتم تنفيذ

العقد المالي تلقائًيا وتحويل أصول المالك إىل

العملة الرقمية.

 

6.0 عقد
GROVE الذكي
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7.0 تدقيق
 GroveToken

ضمان األمن
 

تخضع شبكة GroveToken© حالًيا للمراجعة مع شركة

Brewlabs©. بعد اإلطالق، ستخضع GroveToken للتدقيق
من Certik، وهي شركة عالمية للتحقق من الهوية تقدم خدمات

للشركات عبر اإلنترنت للتخفيف من محاوالت االحتيال

والمساعدة في االمتثال التنظيمي.

 
الدقة والشفافية واألمن أهداف أساسية لجميع شبكات العقود

الذكية. ستستمر Grove في التحقق من سالمة عقدها الذكي.

 
ستقوم عمليات تدقيق الكود بمراجعة الكود بشكل منهجي

ويدوي في مشاريع تطوير blockchain باستخدام أدوات تحليل

الكود الثابت من أجل تحديد األخطاء في الكود.
 

ستتخذ GroveToken© جميع الخطوات لضمان عدم تعرض

العقود المرتبطة باألصول المالية وNFTs ألي تهديدات خارجية.

 
 

 
 
 
 

https://www.certik.com/2022 :المصدر
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شارك لتكسب

8.0 اقتصاديات العمالت الرقمية
TOKENOMICS

يمكن أن تنتشر نفس العملة الرقمية عبر آليات االتصال عبر السالسل.

يجب إدارة إجمالي تداول نفس العملة الرقمية عبر الشبكتين.

يمكن إنشاء العمالت الرقمية مبدئياً عىل  BSCبتنسيق مشابه لمعيار الرمز المميزERC20، أو عىل

BC باعتباره BEP2، ثم يتم إنشاؤه عىل اآلخر.

تشترك BSC وBitcoin في نفس مجال العمالت الرقمية لـ BNB وBEP2 Tokens. هذا يعنى:

 

 
 

| GRV دوالر هي عملية مشاركة للكسب (ETE) توفر حوافز للمستخدمين |
 
 

يلعب مالكو Grove دوراً أساسياً في الحوكمة الالمركزية واالستثمار المستقبلي في نظام Grove البيئي.

 

https://www.grovetoken.com/
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8.1 توزيع العمالت الرقمية
 

من المهم مالحظة أن Grove تفرض ضريبة إعادة شراء بنسبة 1٪ عىل كل معاملة يتم إجراؤها، قبل

تخزين األموال المحصلة داخل العقد.

 
عند حدوث عملية بيع، يتم استخدام جزء بسيط من إعادة الشراء لشراء العمالت الرقمية من مجمع

السيولة، والتي يتم حرقها فوًرا بعد المعاملة.

 
(DAO) تنفيذاً لتوزيع الثروة والفلسفة المستدامة، تتصور جروف أن تكون المنظمة الالمركزية المستقلة

بمثابة حوكمة مكافحة اإلغراق واألمن، مما يمنع المستخدمين الذين لديهم رصيد عمالت رقمية كبير من

زعزعة استقرار القيمة اإلجمالية للعملة الرقمية.
 

 

8.2 توزيع العملة الرقمية
سيتم منح فترات التكديس عىل مراحل - كلما زادت مدة التكديس، زادت المكافأة. في هذا الصدد، تعد

Grove النظام البيئي حيث يمكن للمستخدمين تنويع مصادر دخلهم من خالل استثمار ورهن أموالهم
للمطالبة بعوائد أعىل وأكثر عدالً.

 
تنبع هذه المكافآت من رسوم العقد المفروضة من معامالت النظام األساسي والتي يتم تخزينها الحًقا عىل

الشبكة. بمجرد أن يصبح هذا الرقم كافًيا إلعادة التوزيع بالتساوي، سيبدأ المالكون المؤهلون في تلقي

أموالهم بناًء عىل عملة الشبكة.

 
من المهم مالحظة أنه كلما زاد حجم التعامالت، كلما تم توزيع المزيد من العمالت الرقمية في جميع أنحاء

الشبكة.

 

8.3 العب لتكسب
سيمكن اللعب من أجل الكسب الالعبين من الحصول عىل األصول الرقمية والعمالت المشفرة ، فضالً

عن القدرة عىل زيادة قيمتها من خالل اللعب.

 
يمكن بيع األصول الرقمية والعمالت المشفرة لالعبين اآلخرين في اللعبة أو بيعها في سوق خارجي. نحن

.metaverse نخطط للدخول في شراكة مع مطوري األلعاب والشبكات الرئيسيين في المستقبل

 
 

العملة الرقمية
GROVE

TICKER
$GVR

صافي العرض
QUAD 100

عدد عشري
18

 

نوع العملة
الرقمية
خدمة

تسويق
3%

العائدات
3%

الحرق التلقائي
2%

سيولة تلقائية
1%

إعادة شراء
1%
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ستحمي حوكمة
المجتمع جميع
حاملي العمالت
الرقمية، الذين
سيكافؤون بناًء

عىل عدد
GroveTokens

التي يمتلكونها في
أي وقت

 
 

9.0 منظمة المركزية مستقلة
حوكمة المجتمع

 

 قيم الشبكات
تغييرات التوازن

رسوم السوق

آليات االلتقاط

المنظمة الالمركزية المستقلة (DAO) هي كيان

ليس له قيادة مركزية. وهذا يضمن اتخاذ جميع

القرارات من خالل نهج من القاعدة إىل القمة،

يحكمها نهج مجتمع محدد القواعد.

 
من خالل هيكل الحوكمة هذا، ستحمي Grove من

مخططات "ضخ وتفريغ"، مما يمنع المستخدمين

من تفريغ أكثر من الكمية المحددة مسبقاً من

العمالت الرقمية من خالل معاملة واحدة.

 
سُتمكن Grove تأثير ممثلي المجتمع القادرين عىل

مناقشة واستخالص التغييرات التقنية.

 
مع المعقولية والشفافية، تتضمن متغيرات تكوين

النظام التي يمكن تغييرها بين أعضاء المجلس ما

يلي:
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10.0 خارطة الطريق
Grovers خلق نمو مستدام طويل األجل لجميع

 
تركز خارطة الطريق الخاصة بنا عىل الحرية المالية وتقنية التشفير القابلة إلعادة التوزيع وتوفير نظام

لألشخاص للمشاركة في الحفاظ عىل عالمنا الطبيعي عىل شبكة آمنة المركزية وقابلة للتطوير ومفتوحة

المصدر.

من المهم مالحظة أن الجدول الزمني ال يفترض وجود حواجز رئيسية أمام التنمية. سيتم إبالغ مجتمع

Grove بأي تأخير عىل وجه السرعة.

 GroveToken لمحة سريعة من مستقبل
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تواصل معنا

GroveToken© هي عملة رقمية خدمية يحكمها المجتمع. GRV دوالر هو أصل رقمي ليس له حقوق
،©GroveToken مرتبطة في هذا الوقت بخالف حقوق الحوكمة. بموجب هيكل الحوكمة الالمركزية لـ

يتم انتخاب أعضاء مجلس Grove من قبل المالكين وسيحددون الميزات التي قد تؤدي إىل توليد جزء

من اإليرادات من العملة الرقمية. لم يتم تحديد أي فائدة بعد وسيحددها المجلس من وقت آلخر. أي

بيانات سابقة عن الفوائد المحتملة المتالك GRV دوالر هي إيحائية فقط ولم يتم تحديدها بعد من قبل

Grove Council. ال يمتلك الشخص الذي يحصل عىل GRV دوالر حقوًقا فعلية أو طارئة أو محتملة عىل
أي من هذه المزايا، وبالتالي ال ينبغي أن يكون لديه أي أمل أو توقع بشأن أي مزايا يتم تقديمها له. إذا تم

تقديم أي مزايا في وقت الحق، فإنها تخضع للتغيير من قبل المجلس. يجب عىل أي شخص يفكر في

الحصول عىل GRV دوالر التفكير في طلب مشورة مستقلة. توصي Grove جميع األفراد بإجراء أبحاثهم

الخاصة. نحن ال نقدم أي نصيحة مالية.

إخالء المسؤولية

www.grovetoken.com
 

admin@grovetoken.com
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