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ةمدقملا
ثيدحلا داصتقالل يملاع هاجتا وه  -تنرتنإلا تاعيبم ومن نإف  ،نوملعت امك
.ةيكيمانيدب ةروطتملا تالاجملا رثكأ نم ةدحاو يه تنرتنإلا ربع ةراجتلا
.دارطاب ومني يملاعلا تنرتنإلا قوس ناك  ،يضاملا دقعلا ىدم ىلع
يف اهنم ةصح ربكأ(رالود نويليرت  1.67همجح غلب م  2015ماع يف  ،لاثملا ليبس ىلع
) [3].نيصلا

.ايلمع ةدودحم ريغ ةيلاحلا لخدلا ىلع لوصحلا تاناكمإ كلذ دنع
لثم،سيلب تكراملا لغشت  INDIAMART COMو
.ةيملاعلا تنرتنإلا ةراجتل Alibaba.com

ةيساسألا ءازجالا نم يسيئرلازيحلا ،

نم رثكأ وه سيلب تكراملا يمدختسمل يلامجإلا ددعلا
.ةكرش نويلم

ريغتم قطنمب لبقتسملا سيلب تكرام نع ةرابع وه انعورشم
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هجوتلل ماع فصو
تاغللا ددعتم يزكرم بيو قيبطت وه يسيئرلا عورشملا
 Ekspaنم ديدعلل حمسيسو
ةيباحسلا تامولعملا ىلإ دنتسي
لاجم يف نيرتشملاو نيدروملا  B2Bمهضعب ىلع روثعلاب
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ضعبلا

ىلع روثعلا ةيلمع قرغتست نأ نكمي ،اًدج ةريثك اًنايحأ تامولعملا هيف حبصت ملاع يف
ً.اليوط اًتقو بسانملا كيرشلا
تاكرشلا ةطشنأ ىلع  ،لاثملا ليبس ىلع  ،جرح لكشب ارثؤم ارود بعلي نأ نكمي تقولا اذه
.ةريغصلا
.اهحاجن ريوطتل دوهج عضب ىلإ اًنايحأ ةريغصلا تاكرشلا رقتفت  ،ةياهنلا يفف
ةريغصلا تاكرشلا يلثمم نم قيبطتلل نويسيئرلا نومدختسملا نوكي نأ يغبني  ،كلذلو
يتلاو  ،مجحلا ةطسوتملا تاكرشلاو  ،مهلوانتم يف قيبطتلا نمث نوكي نأ يغبني نيذلا ،
.ءاطسولا نم ديدعلا لحم لحتل  ،ةديدج عيزوت ةانق مهل قيبطتلا حبصيس
يلختلاب  ،نيئدتبملا ةصاخو  ،ةكرش يأل حمسيس انقيبطت مادختسا نإف  ،انرظن ةهجو نم
.صاخلا ينورتكلالا اهعقوم مادختسا نع
يف يرورضلا نم  ،ثيدحلا ملاعلا يف لاعف لكشب ينورتكلالا عقوملا لمع لجأ نم هنال كلذ
 ،يجولونكتلا اهريوطتو  ،بكاوتملا ينآلا اهلكشب تامولعملا ةلاح ىلع ظافحلا تقولا سفن
.تنرتنإلا ةكبش ىلعو ةيعامتجالا تاكبشلا يف اهل جيورتلاو
تنرتنإلا لعجي امم  ،نيرخآلا نم ةفلكت رثكأ ريخألا ءارجإلا نوكي نأ نكمي  ،كلذ ىلع ةوالع
.ةريغصلا تاكرشلل اهيلإ لوصولا نكمي ال ةادأ
اًريبك اًحاجن ققحت يتلا و انتصنم ىلع كارتشالا ةكرش يأل اضرع مدقن  ،كلذ لك نم ًالدب
مداوخ يف ريكفتلا نود  ،ريبك لكشب فيراصملا نم للقي امم  ،لئاسملا هذه عيمج يف
..مهلمع نامضو بيولا
نم ةكرش يأ دعاست نأ نكمي يتلا ةموظنملا نع ةرابع كلذ نوكيس  ،ةيلاثملا ةيحانلا نم
اذه يف B2Bاهب فرتعم ةيلود ةكرش ىلإ ةريغص ةكرش نم لاقتنالل يلودلا نواعتلا لالخ
ةصنم ققحن نأ ضرتفملا نم  ،قيبطتلا
ايازم مادختساب كلذو  ،نيرمثتسملاو نيدروملاو نيرتشملا ديحوتل فارطألا ةددعتم
.نيشت كولبلا
:يساسألا ماظنلا ىلإ ةيلاتلا فئاظولا ةفاضإ ىلإ نيشت كولبلا ماظن تازيم مادختسا يدؤيس

.فارطألا عيمج لبق نم اهذيفنت متي ةلماعملا نأ ىلع دهشي تالماعملا يف ددعتم عيقوت 1.
».ريوزت « نود ةيقيقح لعف دودر .ةكبشلا لبق نم ةقدصم  ،لباقملا فرطلل »ةيكذلا ةعمسلا« 2.
تاجتنم قالطإل ةزهاج نوكت ملاعلا لوح ةديدج تاكرش رايتخال »رضخألا ءوضلا« ةفيظو 3.
.ةعانص يأ يف ةركتبم
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.نيكوتوتبيركلا ساسأ ىلع ةكرشلا معدب حمست ةدحو يهو » ،رامثتسالا« ةفيظو 4.
.قيبطتلا نم ةنيعم ةفيظو ريوطت ىلع تيوصتلا 5.
.تانالعإلا ةدهاشم ىلع تانيكوت حنم 6.

ىلع مامتهالل ةريثملا ةيجولونكتلا فئاظولا مادختساو ةفاضإل ططخي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
:يلاتلا وحنلا ىلع تاودألا ثدحأ ساسأ
»..عيمج« » -دحاو« أدبمل اقفو ثحبلا ميظنتب كل حمسي يذلا تاغللا ددعتم ثحبلا 1.
نيسحتب موقتو مهضورع رشن لضفأ لكشب نيمدختسملا ةدعاسمب موقت ةيبصع ةكبش 2.
.اهنع ثحبلا
مكداوم ةيلاعف مييقتب حمست وأ  ،ضرعملا ىلإ جورخلا لحم ةادألا هذه لحتس .يرهاظ ضرعم 3.
.ةكبشلا يف نيكراشملا ةدعاسمب
ةعمسلا« ةاعارم عم  ،ةارتشملا ةمدخلا وأ جتنملل رعس لضفأ ةفيظولا هذه ددحت .تادازم 4.
.ةكبشلل »ةيكذلا

.نيرخآلا نع انب صاخلا سيلب تكراملا زيمت تاودألا هذه
:يه ةصنملل ةيسيئرلا تاودألا نإف  ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.ةكرشلا تامدخو علس لوح تامولعملا ضرعو عضو .تاحارتقالا 1.
.ةكرشلا تاجايتحا لوح تامولعم ضرع و عضو .تابلطلا 2.
.بلطلا وأ ضرعلل ةياعدلاب مايقلا .نالعإلاو ةياعدلا 3.
تايرتشملاو تاعيبملا ليلحتل ةيليلحت ريراقت .ريراقتلاو تاليلحتلا 4.
.مالعإلل راتخملا لاجملا يف ةكرشلا رابخأ رشن .رابخألا 5.
.نكوتلا يرتشي يذلا  ،رمثتسملا بتكم 6.
:ةيلاتلا تاودألا اهلخاد دسجت فوس ةصنملا نإف  ،اذكهو
»تاحارتقالا« ةدحو 1.
»تابلطلا« ةدحو 2.
»ريراقتلاو تاليلحتلا« ةدحو 3.
»تادازملا« ةدحو 4.
»يرهاظلا ضرعملا« ةدحو 5.
»نالعإلاو ةياعدلا« ةدحو 6.
»نانكوتلا« ةدحو 7.
»تاغللا ددعتم ثحبلا« ةدحو 8.
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»رامثتسالا« ةدحو 9.
»ةيبصعلا ةكبشلا« ةدحو 10.
»ةيكذلا ةعمسلا« ةدحو 11.
»رضخألا ءوضلا« ةدحو 12.
»تالماعملا يف ددعتملا عيقوتلا« ةدحو 13.
»تيوصتلا« ةدحو 14.
بتكملا حطس طمن15.
.لاوجلا ةخسن 16.
؟لبقتسملا يف اذام
نمث عفدب مايقلاو ةيتسجوللا تامدخلا لسالس جمد ذيفنت وه انروصت بسح
.ةصنملا لخاد ةعاضبلا
.ينقتلا ءزجلا
ىلع ةصنملا نم يسيئرلا ءزجلا ذيفنت متي HTML5
Java, JavaScript,
تاقيبطتلا مداوخو اضيأ مدختستو  ،ليمعلا – مداخ وه يسيئرلا بيولا قيبطت
تانايبلا دعاوق ةرادإ ماظن MySQL
Glassfish
ةئيبلا مادختسا متي  ،ةيباحس ةئيبك Jelastic
ساسأ ىلع نيشت كولبلا عم لدابتملا لعافتلا JavaScript
.Node.js,
كيم نكوتلا
ةادأ وه ةصنملا ىلع ةمدخلا لباقم تاباسحلا ساسأ نوكيسو
نكوتوتبيرك يتيليتوا
. utility-cryptotoken Eksperium
 Eksperiumساسأ ىلع هدادعا مت نكوت نع ةرابع يه
 Wavesو  [1]. CATةصاخلا
عم نكوتلا لعافت موهفم فصو مت  ،عقاولا يف Waves
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.فصولا اذه نم هفذح مت يلاتلابو ] [2عجرملا يف

جراخ ءارشلا تايلمع يف همادختسا نكمي الو )ةلمع( عفدلل ةليسو سيل نكوتلا نأ ىلع دكؤن
.قيبطتلا

ةيكذلا دوقعلا ريوطت فصو مت  Wavesددعتملا عيقوتلل
 [4].عجرملا يف
.مويميربو ةيناجم :تائف ىلإ قيبطتلا يمدختسم عيمج مسقنيو
ليجستلاب مايقلا طقف بجي  ،اًيناجم اًمدختسم حبصتل
).ةنراقملا لودج ىلا رظنا( ةدودحم فئاظو مادختساب نويناجملا نومدختسملا عتمتي .
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:قيبطتلا ةمدخ يمدختسم تائف ةنراقم لودج
ةمدخلا مسا
يف ليجستلا
قيبطتلا
ةدعاق يف ضورعلا لاخد
تانايبلا
رهشلا يف ضورعلا رشن
تابلط ضارعتسا
ىرخألا تاكرشلا
ريغص عقوم ةكرشلل
لقيبطتلا يف
ةيمكل ىصقألا دحلا
تاباسح  ،نيمدختسملا
ةيعرف
نودب ضرعم ميظنت
عئاضبلا ىلع دويق
لئاسرلا ميظنت
لاجم يف ةيرابخإلا
قيبطتلا يف مامتهالا
ققحتلا نم ةرداب لوأ
ىلع لوصحلل ةصرف
كيرش رامثتسا
روصلا كنب مجح
ينفلا معدلا
يصخشلا معدلا
تاودأ ىلإ لوصولا
ةيليلحت
دازملا ميظنت
ىلع ريثأتلل ةصرف
ةفيظولا ريوطت
ةيكذ ةعمس
يف ددعتم عيقوت
تالماعملا
رضخأ ءوض
نكوت ىلع لوصحلا
تانالعإ ةدهاشم لباقم
ىرخألا تاكرشلا

يناجم

مدختسملا ةئف
ةضف – مويميرب

بهذ  -مويميرب

معن

معن

معن

معن

معن

معن

1

دويق دجوي ال

دويق دجوي ال

معن

معن

معن

معن

معن

معن

1
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دويق دجوي ال

ال

معن

معن

دويق دجوي ال

دويق دجوي ال

دويق دجوي ال

ال

معن

معن

ال

معن

ةيولوألا قح عم معن

تيباجيج 1
معن
ال

تيباجيج 15
معن
معن

تيباجيج 50
معن
معن

معن

معن

معن

ال

معن

معن

ال

ال

معن

ال

معن

معن

ال

ال

معن

ال

معن

معن

0.5 Eksperium

1 Eksperium

1.5 Eksperium

.تابلقتلا راسم بسحريغتت نأ نكمي و يريدقت لكشب ةاطعم نكوتلاب راعسالا *

مويميرب – باسح ءارش نمث عفد مدختسملا ىلع بجي »،مويميرب« ةئف ىلا لاقتنالا لجا نم
يصخشلا هباسح ةحفص يف
»يبهذ« و »يضف« :مويميرب – تاباسح ةئفل ناعون كانه
:تانكوتلاب مويميرب – تامدخل ةرفوتملا ضورعلا
»يضفلا ضرعلا« ايرهش – نكوت 1200
»يبهذلا ضرعلا« ايرهش – نكوت 2200
يف ةريبكلا ةدايزلا ةلاح يف مويميرب – تائفل ةبسنلاب ةريعستلا ضفخن نأ يونن نحن
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نكوتلا راعسا
ةياعدلا« ةدحو يف هضورعل ةياعد عضي نأ تناك ةئف يأ نم مدختسملل نكمي ،يفاضا لكشب
.تانكوتلاب ةيفاضإ ةينازيم لباقم » -نالعإلاو
80000 * 1700ةمئاشتم تاعقوت ) ،جذومنلا( م  2019ليربأ يف حابرألاو لخدلا باسح ىلع لاثم
تارالودلاب يريدقتلا لباقملا وأ = 000 200 27
 : 80000م  2019ليربأ لولحب نيمدختسملا ددع يلامجإ
: 20٪ةعوفدملا ةمدخلا يمدختسمل ةيبيرقتلا ةبسنلا
: 1700ةارتشملا ةمزحلا طسوتم
 20٪ * 80000 * 1700 = 000وه نكوتلاب ةكرشلل لماعتلا و ريودتلل عل ططخملا مجحلا نكوت
200 27
 = 0.4مويريبسكيا  1رعس رخآ ىلا دانتسلاب( ةيكيرمالا تارالودلاب يريدقتلا لباقملا وأ
.يكيرما رالود ) = 10880000يكيرمأ رالود
نم نيبتي امك  ،رالود  229309نم رثكأ رهشلا سفنل ةكرشلا ليغشت تاقفن زواجتت نل
:لودجلا

ةيسيئرلا قافنإلا دونب

 ، $غلبملا

ةيتحتلا ةينبلا فيلاكت
دارفألا  -ةقفارملا فيلاكت
دارفألا  -ريوطتلا فيلاكت
ةرادإلا فيلاكت
جيورتلاو قيوستلا فيلاكت
ىرخألا فيلاكتلا
:عومجملا

~ 40000 $
28995 $
42330 $
15370 $
97400 $
5214 $
229309 $

فثكم لكشب روطتلاب هل حمسيس امم  ،عورشملل اًريبك اًحبر عقوتن اننإف  ،يلاتلابو
.ديدج تاحاجن قيقحتو
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.ةبذجتسملا تارامثتسالا رادقمو تانكوتلا عيزوت

Цены токена:
ةلحرملا

رعسلا

– ) Pre-Saleشتنيرج تيقوت( 00: 14زومت /ويلوي (18
)زومت /ويلوي 30

= 0.2 $ Eksperium1

تانكوتلا ةيمك
عيبلل ةحورطملا
000 000 4

)–)1 Saleشتنيرج تيقوت( 00: 14بآ /سطسغأ
)بآ /سطسغأ 18
)–) 2 Saleشتنيرج تيقوت ( 00 : 14بآ /سطسغأ19
)بآ /سطسغأ 31

= 0.3 $ Eksperium1

000 000 10

= 0.4 $ Eksperium1

000 500 14

رامثتسالل عقوتملا ىندالا دحلا
): 000 800 $ ( SoftCap
رامثتسالل عقوتملا ىندالا دحلا
): 000 600 9 $ (HardCap

10

)م  2020ماع ( عورشملل قيرطلا ةطراخ
:يلوأ جذومن ريوطت  -م  2018ناريزح /وينوي 1.
اهترادإو تانالعإلا لمع ىلع ةردقلا •
،رمثتسملل يصخش باسح •
.زيمتملا قطنملا لماكت •

:يلوأ جذومن ريوطت  -م  2018زومت /ويلوي 2.
تابلطلا عم لماعتلا ةفيظو عيسوت •
ةموظنملا عم تانكوتلا ليصوت •
»رابخألا« ةفيظو ةفاضإ • ،ةموظنملا يف تانكوتلاب عفدلا تايلمع ةفيظو عيسوت •
نيمدختسملا ةرادإ •

:يلوأ جذومن ريوطت  -م  2018بآ/سطسغأ 3.
تادازملا لمع ةيناكما •
»ةيكذلا ةعمسلا« ةيكذلا دوقعلا ذيفنت •
ماكحلا – تاكرشلا ةدعاسمب تاكرشلا نم دكأتلا •
تانالعإلا ضرع لباقم تانكوت ليوحت •
ريراقتلاو تاليلحتلا •

نكوتوتبيركلا ليصوت و جتنملل يبيرجتلا ليغشتلا ءدب  -م  2018لوليأ /ربمتبس 4.
: cryptotokenةيلاتلا تايناكمالا عم
ليجستلا •
قيبطتلا يف ضورعلاو تابلطلا ةغايص•
تانالعإلا ةغايص •
تادازملا ءدب •
ققحتلل عوضخلا •
راتخملا لاجملا يف رابخألا ةغايص •
ةقبسم تاباسح ءارش •
تانالعإلا ضرع لدب تانكوت ليوحت •
»ةيكذلا ةعمسلا« ةيكذلا دوقعلا •
نيمدختسملا ةرادإ •
ةموظنملا لخاد تاليلحتلا ةغايص •
 - (5000-10000).نيمدختسملل يبيرقتلا ددعلا •

:اتيب  -ةغيصريوطت – م  2018لوأ نيرشت /ربوتكأ 5.
»ددعتملا عيقوتلا »ةدحو ةفاضإ •

:اتيب  -ةغيص ريوطت – م  2018يناثلا نيرشت /ربمفون 6.
»رضخألا ءوضلا »ةدحو ةفاضإ •
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ةفيظولا ىلع تيوصتلا ةفاضإ •

).بيو قيبطت ( يعانصلا مادختسالا ةلحرم ىلا جتنملا لاخدا  -م  2018لوأ نوناك /ربمسيد 7.
.ةينالعإلا ةلمحلا •
دعب نيرهش لوأ يف )مدختسم  50000ىلإ  20000نم يلاوح ةياغل( مادختسالا ةكبش ريوطت •
قالطإلا

تانالعإلا لومحملا فتاهلا ) (IOS, Androidةخسن قالطإ  -م  2019يناثلا نوناك /رياني8.
 ،تانالعإلا ةلمح • م  2019طابش /رياربف 9.
.ريراقتلا دادعا •
)  (200000نيمدختسملا ددع •

م  2019ناسين /ليربأ 10.
 ،ةينالعالا ةلمحلا •
.ريراقتلا دادعإ •
.تاغللا ددعتم ثحبلا ةفاضإ •

م  2019لوليأ /ربمتبس 11.
 ،ةينالعالا ةلمحلا •
ريراقتلا ميدقت •
ةيبصعلا ةكبشلا ثحب ةفاضإ •
) (500000نيمدختسملا ددع •

م  2019لوألأ نيرشت /ربوتكأ 12.
 ،ةينالعالا ةلمحلا •
) (Windowsريراقتلا ميدقت •
بتكملا حطس ةخسن رادصإ •

م  2019لوأ نزناك /ربمسيد 13 .
 ،ةينالعالا ةلمحلا •
ريراقتلا ميدقت •
»رامثتسالا« ةدحو ةفاضإ •
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عجارملا
[1] - https://geektimes.ru/company/waves/blog/287660/ -  ىنعم امCAT
[2] - https://goo.gl/ngxyXj
[3] - https://api.exportedu.ru/app_dev.php/api/documents/50/download
[4] - https://blog.wavesplatform.com/8c70e91f31fd
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