
نظام التمويل اللامركزي



Venera Swap

 Venera Swap هي منصة تداول لامركزية ،
 تعتبر من أحدث صانع سوق آلي (AMM) على شبكة

.(BSC) سلسلة بينانس الذكية

 ستقدم Venera Swap أزواج زراعية شاملة ل

 بينانس ، ورسوم تداول منخفضة ، وتجربة مستخدم

سهلة وسلسة.


Venera يتم فرض رسوم على كل مقايضة في 
 Swap ، وسيتم توزيعها على مزودي

.(LP) السيولة



ا ، بل إنه ا جديًد  قبل أن نبدأ ، سيستمتع أي مستخدم لـتداول لامركزية (DEX) بتجربة Venera Swap ليس فقط لأنه يقدم نموذًج
ا يحتوى على نظام مالي خاص به مدعوم من BSC بالإضافة إلى التوسع في سلاسل أخرى في المستقبل القريب. كمتجر  أيًض

شامل لـ DeFi. على سبيل المثال.

 هدف VSW هو استعادة ثقة المستخدمين
 في شبكة BSC و DeFi مع مشاركة الإيرادات

AMM المحفزة باستخدام نموذج

 يوفر بروتوكول Venera Swap للمستخدم
 تجربة التداول ، والتخزين ، والزراعة. وأكثر من


ذلك بكثير في المستقبل.



 ربح نسبة مئوية من كل صفقة في مجمع عندما تشارك في VSW LP الرموز
المميزة الخاصة بك في إحدى المزارع.

.(ETH) رسوم معامالت اقل من اإليثريوم

.(ETH) معامالت اسرع من اإليثريوم

، VSW المملوكة لك. مع مرور الوقت ، قد تزداد قيمة رمز VSW تقدير رموز 
ة عندما يكون تقيم الرمز إلى مكاسب كبير أن تؤدي الزراعة مبكًرا   ويمكن 

المميز جيًدا.
، Venera Swap باستخدام 


يمكنك الحصول على العديد
 من الفوائد:



 التداول / المبادلة - يمكن للمستخدمين من
 مبادلة الرموز المميزة على BSC عبر مجمعات

 السيولة الآلية في Venera Swap. كل مقايضة
على Venera Swap تخضع لرسوم ٪0.3.

 جسر(Bridge)  - قم بتوصيل الرموز المميزة
 الخاصة بك من سلسلة إلى أخرى باستخدام جسر

 Binance المدمج في المبادلة. مثال:
 Bridging و token  ERC20(رمز مميز على شبكة
.BEP20 الذي يحولها إلى BSC إلى (Ethereum

 الإحالة - شارك رابط الإحالة المتصل بعنوانك
لدعوة أصدقائك وكسب 10٪ من أرباح أصدقائك.

Curve يعتمد على نموذج iVSW نموذج 
CRV

 السيولة - تقدم Venera Swap للمستخدمين طريقة
 بسيطة لتوفير السيولة للرموز على BSC عبر مجمعات

 السيولة الآلية (LPs). يكسب المستخدمون من
الرسوم المتكبدة من المقايضات لتوفير السيولة.

تتميز Venera Swap بميزات اخرى ممتازة:

Venera ُتستخدم الزراعة على مبادلة - (Farm) الزراعة 
Venera Swap ستقوم .DEX لتحفيز السيولة في 

 بتوزيع رموز VSW على مزودي السيولة في المزارع
ة لتحفيز المستخدمين على االستمرار في  المختار

إلى تأمينهم. توفير السيولة باإلضافة 



 قد تكون هذه معرفة عامة لكثير من الناس ولكن هنا نذهب على أي حال ... في كل مرة تحدث فيها صفقة ، يتم أخذ رسوم تداول.
... (pool)ثم يتم توزيع جزء من رسوم التداول على جميع أولئك الذين يوفرون السيولة لتلك المزرعة / التجمع المحدد

ا لتعمل مزارعها. يمكن للمستخدمين  تحتاج AMM الجيدة جًد
 توفير العديد من الأصول المختلفة مثل السيولة لمختلف

.Venera Swap المزارع في

 بالإضافة إلى مكافآت رسوم التداول التي تتلقاها لتقديم
ا مكافآت و حوافز  أصولك بسخاء كسيولة ، ستتلقى أيًض

... VSW إضافية في شكل المزيد من الرموز المميزة لـ

(Farming) الزراعة وتعزيز المزارع

 لذلك إذا كنت ترغب في تقديم عملات VSW و BNB الخاصة بك كسيولة في مزرعة VSW-BNB ، في كل مرة يتم فيها
تداول VSW مقابل BNB أو BNB مقابل VSW ، فستتلقى مكافآت رسوم التداول مقابل القيام بهذه العملية



Venera Swap في iVSW تم تخصيص مساحة 
أحادي الجانب لـ VSW. هذا مختلف  للتثبيت 

 قليالا عما قد تتوقعه من منصة DEX وبهذا ،
ة التي  يتعين على المستخدمين تحديد المد

يريدون خاللها قفل رموز VSW الخاصة بهم.

ا.  مع زيادة مدة قفلك ، تزداد مكافآتك أيًض
 سيحصل أولئك الذين سيغلقون لمدة 4 سنوات

VSW لكل iVSW كاملة على قدر أكبر من 
 يشاركون فيه ، وبالتالي يحصلون على قدر أكبر

 من VSW في كل مرة يشتري البروتوكول
.iVSW ويعيد التوزيع إلى حاملي

 لذلك عندما تقوم بإيداع رموز VSW الخاصة
 بك وإغلاقها ، فإنك تتلقى رمًزا غير قابل

 للتحويل iVSW. فكر في هذا على أنه إيصال
(pool) .يمثل إيداعك / حصتك في المجمع



 iVSW غير قابل للتحويل ولا يمكن استخدامه
 في مكان آخر. ومع ذلك ، تهدف Venera Swap إلى جعل

iVSW رمًزا يحمل فائدة.

ا الإدلاء بأصواتهم  علاوة على ذلك ، يمكن لحاملي iVSW أيًض
 بشأن المزارع التي يريدون تعزيزها. لذلك إذا كان هناك عدد كبير

ا السيولة في مزارع  من مساعدي VSW الذين يوفرون أيًض
 معينة ، فيمكنهم التأثير في مقدار المكافآت المعززة التي يتم

إرسالها إلى كل مجموعة.

 تخيل أنك اخترت قفل VSW 10 لمدة عام واحد ، فستتلقى
 iVSW 2.5 ، بينما إذا قررت قفل VSW 10 لمدة 4

.iVSW 10 سنوات ، فستتلقى

 وبهذه الطريقة ، عندما تحدث عمليات إعادة شراء VSW ، تتم
مكافأة أولئك الذين لديهم رصيد أكبر في iVSW بسخاء أكبر.

تؤثر مدة الإغلاق على مبلغ iVSW الذي تتلقاه بناًء على إيداعك.



 ينخفض معدل الانبعاثات تدريجًيا بمرور الوقت عندما
يكون إجمالي 1،000،000،000 من VSW في التداول.

ا على مزايا  يحتوي رمز VSW نفسه كما ذكرنا سابًق
فائدة وإيرادات وحوكمة.

توزيع VSW المتبقية:

تخزين: 80% 10%
التسويق

2.5% 2.5% 

الايردروب: DAOالتطوير:

يفضل توزيع VSW بشدة لأولئك الذين يزرعون ويدعمون المنصة بالسيولة.

.iVSW و VSW رموز



تفاصيل الرمز:

آلية الحرق الهجين

"VSW على سبيل المثال: "رسوم اإليداع" و "رسوم .iVSW بانتظام على حاملي VSW آلية توزيع تضمن توزيع 
لقد طبقنا 


 سيتم فرض رسوم إيداع 1٪ على المزارع والمجمع .(pool) سيتم استخدام 80٪ من "رسوم الإيداع" لشراء VSW ثم توزيعها على حاملي
.VSW ؛ وسيتم الاحتفاظ بنسبة 20٪ من "رسوم الإيداع" لصالح تطوير وتسويق iVSW


الرمز:

VSW  سلسلة بينانس الذكية1 مليار0.7
(BEP-20)

VSW / كتلة
الشبكة:العرض: معدل الانبعاث:



فرصتك الجديدة الأن

أدخل التطبيق

https://veneraswap.com/

