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  هيروسفيرمعلومات عن
 

يتم فمدان الطابع . سعينا وراء هدؾ تؽيير طبيعة المراهنة على اإلنترنت. رهان األصدلاء -née ‘thesocialbet -  2014منذ بدء مشروعنا في عام 

 هميتم تعيينمنشبي المعجبين الرياضيين مع المراهنات على االنترنت . المراهنة على االنترنتب للرهان عندما يتعلك األمر األساسياالجتماعي األصلي 

، دون بشكل مباشر اآلخرينمكن المستخدمين من تحد  عشاق الرياضة  ُي وسيط وتوفير نظام ال إلؽاء دورهدفنا هو . متسلمي الرهانات: المحترفينضد 

 .متسلمي الرهانتدخل من 

حتى اآلن أكثر من . ةلرياضة اإللكترونيتركز فمط على ألعاب التنبإ ل ('هيروسفير') herosphere.gg لمنا بإعادة تسمية مشروعنا ل 2016في يوليو 

 في جميع ةاأللعاب االلكترونييوفر هيروسفير إمكانية لعشاق . في كل يوميندفعوا  مستخدم 1000وسفير وأكثر من يرمستخدم مسجل على ه200000

 .حترافيةاال ةاأللعاب االلكترونيأنحاء العالم للتنافس ضد المجتمع أو أصدلابهم وإثبات معرفتهم عن 

المراهنة مجتمع  وتنا منصلنملوسفير، نحن على استعداد ير من لطاع الدفع والترفيه عبر اإلنترنت وراء اله الرياديين المستثمرينو متحمسمع فريك 

 .هيرو:  لديناالعملة الرلميةعلى االنترنت إلى المستوى التالي من خالل إدخال 

 .واألمن، لكن ؼير معروؾ في عالم المراهنات على االنترنتالشفافية إنشاء مستوى جديد من الثمة، : مهمة هيرو بسيطة كما أنها لوية
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 نبذة مختصرة
 

، لهذا السبب نحن  االكترونية يتكون فريمنا من عشاق الرياضة.  نحن نحب األلعابherosphere.ggفي 

لذلن، لمنا بتطوير منصة رهان مبتكرة ألحداث . الذين لديهم نفس التفكير الناس و تحد  بالمنافسةع ستمتن

 .األلعاب االكترونية

 نأحد أسباب السمعة السيبة هو وجود مزود . في الولت الحاضر، المراهنات الرياضية لديها سمعة سيبة

إن .  ، أخذ المال من جيوب المستخدمينبهامش مرتفع يعملون مستلمي الرهانات آخر هو أن سبب. محتالين

 عاما لم يتؽير نظام المراهنة على االنترنت والسوق يعاني 15ألكثر من . هاتدفك إيراداتها هو خسارة مستخدمي

ثمة الناس في سوق لللوا  لد و خارجيين ؼير موثوق بهم المزودينهنان كمية كبيرة من . من نمص في االبتكار

- عامل مشترنكل هذه المشاكل لديها .  مضمون تماما أن يتلمى المستخدمون مكاسبهمإنه ؼير. الرهان الحالي

 للمستخدمين مثل استؽالل بيانات المستخدمين، اللوابح كثيرة جداًا  مخاطر  تُينشاالنظم المركزية. المركزية

 بلوكشين والعملة هيرو حيثهذا المكان . المانونية الباهظة، التعرض للتالعب، والحرمان من عمليات السحب

 رهانات بال ثمة من شؤنه تحميك الشفافية والمركز حل هيرو هو نظام رهان . لتلعب دورها تؤتي  ('هيرو')

 الالمركز  على بلوكشين ERC20 توكنتم تصميم هيرو ن. الرياضة في جميع أنحاء العالم لجميع مشجعي

 على االنترنت ، هيرو ات اليوم مراهنعنمختلفة .  المإشرثريوم، الذ  يدعم أنظمة التجميع المابم على نمطة إ

 الفرديين أنيمكن للمستخدمين .  شبكة شفافة تماما، مما يسمح للتوسع الطبيعي من لبل مجتمعها الخاصينشا

عالوة على ذلن، فإن جميع أصحاب هيرو .  على جهودهم في هيروو سيتم مكافؤتهم وا مزودينصبح 

تم تصميم العمود الذكية من هيرو ليس فمط . وضع مربح للجانبين. ها لعبتم حصة لكل مجموعة على سيحصلوا

لمستلمي مع هيرو، ليست هنان حاجة . ، ولكن إلدارة مسابمات كاملة دون وسيط الالمركز لتمكين الرهان

 . بعد اآلنالرهانات

مصمم بحيث يمكن انه . ال يعمل كمنصة فمط ، لكن هيرو هيروسفيركون ت ستم تنفيذهاأول حالة استخدام هيرو 

 باإلضافة.  هيرو ومجتمع على شبكةم بناء نظمههم يمكنن الناشبينممدميال هيرو وأن يطبك موجودأل  مزود 

 مصادر دخل جديدة لكل فرد في المجتمع ويساعد على نمو الشبكة، فإنه يمكن أيضا ينشاإلى أن هذا النظام 

 في جميع أنحاء المراهناتهنان سبب لماذا استمرت .  بسبب محدودية العرضهيروزيادة طبيعية في ليمة 

 .مع هيروالمستوى المتمدم نؤتي بها إلى نحن ! المتعة الكثير من انه يحو المجتمعات لمبات السنين، 

 

 عملة األوليالعرض 

 " هيرو"توكنز ثيريوم المابم على   مليون إ600صل إلى   عملة األوليالعرض 

byte heroes GmbH وهي شركة ذات مسإولية محدودة وفما للموانين النمساوية، ممرها مسجل في ،

Sieben-brunnengasse 17/7,  مليون 600عتزم تمديم ما يصل إلى  "( المطور") ، النمسا  1050فيينا 

في  ("فترة العرض") خالل فترة عرض محدودة العمالت المرتكزة على اإليثريوم وهي عمالت هيرووحدة من 

 14 عنديكو سمؾ ثابت اإلسيكون لدى . ("الجماعي البيع"أو " يكواإل"أو " عرض العملة األولي") سبتمبر 14

 ليست أوراق مالية وال تحمل معهم أية حموق لد تكون مرتبطة عادة باألوراق عمالت هيرو. مليون دوالر

ثريوم المخصصة للمراهنات على االنترنت واأللعاب   منصة إمرتكزة على توكنز هي عمالت هيرو. المالية

 .و منصات األلعاب على االنترنت  المتعددةعملة للعب عبر المراهناتال حاملي تكافاالتي 
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 هذه الورلة. عطي لمحة عامة عن جوانب معينة من هيرو واالستخدام الممصود لهاتهذه الورلة البيضاء 

 يتم فمط على أساس وثيمة منفصلة، األوليإن عرض العملة .  والمعلومات الواردة هنا ليست ملزمةالبيضاء

هذه الورلة ال تشكل عرضا . الحكسيتم نشرها جنبا إلى جنب مع هذه الورلة في ولت التي عملة الوثيمة عرض 

 .هيرو اإليثريوم ممابل وال دعوة لتمديم عرض لتبادل أ  كمية من عمالت هيرومن 

نظرا لخصابص . العمالت االفتراضيةأسواق تداول عتزم أن يكون هيرو مدرج على عدد من  المطور 

ومع .  الميمة السولية لهيرو مع مرور الولتتزيدوميكانيكا هيرو كما هو موضح هنا، يهدؾ المطور أيضا أن 

 .تحمك من لبل المطورتذلن، ليس هنان ما يضمن أن الزيادة في الميمة السولية يمكن أن 

 يحذرن بوضوح من أن المطور كشكل من أشكال االستثمار، فإن للعملةإذا لررت المشاركة في العرض األولي 

للحصول على وصؾ للمخاطر المرتبطة بها، راجع فصل . االستثمار في هيرو يحمل درجة عالية من المخاطر

 .عملةالفي وثيمة عرض " عوامل المخاطر"

 

 بيانات تطلّعية

تعلك بالحمابك ت ال اتالتطلعية هي بيانالبيانات . تحتو  هذه الورلة البيضاء على بعض البيانات التطلعية

تستند البيانات التطلعية إلى تحليالت أو تولعات للنتابج والتمديرات المستمبلية للمبالػ التي . واألحداث التاريخية

، "تولعن"يتم تحديد هذه البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات وعبارات مثل . لم يتم تحديدها بعد أو المتولعة

وشروط مماثلة، بما "سوؾ " ، "مشروع "، "تولعن"، "نخطط"، "نو ن"، "تولعن"، "تمدير"، "يمكن"، "نعتمد"

 .في ذلن المراجع واالفتراضات

التي تحتو  على معلومات عن البيضاء ينطبك هذا، على وجه الخصوص، على البيانات الواردة في هذه الورلة 

تستند البيانات .  ليمتهزيادة، والخطط والتولعات المتعلمة بمبول هيرو في السوق أو لهيروالتطورات المستمبلية 

 . التمديرات واالفتراضات الحالية التي يموم بها المطور وفما لمعرفته الحاليةعلىالتطلعية 

عوامل أخرى التي يمكن أن تتسبب في أن تختلؾ   والدلةتتعرض هذه البيانات التطلعية للمخاطر وعدم 

. وصوفة في هذه البيانات التطلعيةم أو ة أو مفترضأن يتم التنبإ بها أسوأ من و تكونالتطورات الفعلية ماديا 

بناء على ذلن، فإن أ  من أولياء األمور الراؼبين في المشاركة في طرح العملة األولية ينصح بشدة بمراءة 

يتضمن هذا الفصل وصفا أكثر تفصيال للعوامل التي لد يكون . عملةالفي وثيمة عرض " عوامل المخاطر"فصل 

عدم اليمين واالفتراضات، لد ال تحدث ،في ضوء هذه المخاطر . وسفير و هيرويرلها تؤثير سلبي على اله

 .موصوفة في هذه الورلة البيضاءالمستمبلية الحداث األ
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 32          المستشارون 3.7

 المشروع. 1

 

 المعلومات األساسية. 2

byte heroes GmbH ("المطور")  مسجلة لدى النمساهي شركة ذات مسإولية محدودة وفما لموانين ،

 Siebenbrunnengasse في شركته ممرالمطور . z 453848المحكمة التجارية في فيينا تحت رلم التسجيل 

هيرو، على حد سواء كما هو موضح في هذه   شبكة هيرو و بتطوير المطورلام.  فيينا، النمسا1050، 17/7

  البيضاءالورلة

 

  هيكل الشركات2-1

بمثابة Philip Peinsold و السيد  Paul Polterauer، السيد   البيضاءهذه الورلةكتابة اعتبارا من يوم 

  السلطة المانونية لتمثيل المطورلديهم، (Geschäftsführer )المدراء 

 

  تفاصيل االتصال2.2

المطور عبر ب، شبكة هيرو أو هيرو، يمكنن االتصال للعملةإذا كان لدين أسبلة بخصوص هذا العرض األولي 

 (.info@herocoin.io)البريد اإللكتروني 
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  األعمال واالتجاهاتمجال. 3

يستند الملخص إلى المعلومات . هيرو هيرو وشبكة  واالتجاهات التي لد تإثر على لمجال األعمالفيما يلي ملخص 

 .المتاحة للجمهور على شبكة اإلنترنت

 

  معلومات عامة3.1

 منصة الرهان و يُيدير يٌنشاعلى وجه الخصوص، المطور . ةاأللعاب االلكترونيمجال العمل الربيسي للمطور هو 

ًا  هي صناعة ةاأللعاب االلكتروني. herosphere.ggاالجتماعي   ةاأللعاب االلكترونيلبل بضع سنوات، كانت . جديدة نسبيا

تنافسية مثل ال للعب ألعاب الكمبيوتر متعددة الالعبين يجتمعون على المحادثاتفي الؽالب مجموعة من العبي الفيديو الذين 

األلعاب  أن العالمية Deloitte، تولعت 2016بالنسبة لعام . League of Legends، أو 2كاونتر ستراين، دوتا 

 .2015 مليون دوالر أمريكي في عام 400 عن حوالي % 25 مليون دوالر أمريكي، بزيادة 500 االلكترونية ستنتج

بالعودة إلى عام . و المنافسة األلعاب اإللكترونيةببث بطوالت  Turner  و  ESPNشركات العماللة اإلعالمية مثل التموم 

التي هي الشركة الرابدة في بث األلعاب عبر و ، منصة فيديو البث المباشر Twitch ، اكتسبت األمازون 2014

، وتولع 2016 مليون دوالر أمريكي في عام 500وبلؽت ليمة الصادرات الذهبية التي حممها ؼولدمان ساكس . اإلنترنت

 . سنويا على مدى الثالث سنوات الممبلة ليصل إلى أكثر من مليار دوالر أمريكي% 22أن ينمو السوق بنسبة 

عند النظر إلى شركة . تدعم إحصاءات الصناعة هذا التمييم وتبين إمكانية تحميك مكاسب ضخمة، على سبيل المثال 

 مليون 87 بميمة ,"Turtle Entertainment"التي اكتسبتها شركة  Modern Times Groupوسابل اإلعالم السويدية 

من خالل توليع  ةفي األلعاب االلكتروني استثمارا كبيرا يوتيوبحمك . ESLلشركة األلعاب ، وهي شركة لابضة دوالر 

الرابطة الوطنية لكرة أيضا، أصدرت . األخيرة ةاأللعاب االلكتروني سلسلة لبث Faceitصفمة إذاعية متعددة السنوات مع 

 .2018 الخاصة بها في عام ةاأللعاب االلكتروني إعالنات إلطالق دوريات السلة
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 األلعاب اإللكترونية 3.2

  الجمهور3.2.1

 

ومن .  اإللكترونية مليون شخص الرياضة255، شاهد أكثر من 2016في عام .  هو سوق سريع النمواأللعاب اإللكترونية

 للسنوات % 10أكثر من ب( CAGR) في النمو بمعدل نمو مركب األلعاب اإللكترونيةالمتولع أن يستمر عدد عشاق 

 من 2018 هوكي الجليد، عام في لعبة على نفس المستوى ةاأللعاب االلكتروني، كان عدد عشاق 2014في عام . الممبلة

 . سوؾ تتفوق على كرة المدم األمريكيةةاأللعاب االلكترونيالمتولع أن 

 

مشاهد عرضي  

 المتحمسين

 

(  سنو على أساس). لأللعاب االكترونية تمرير السوق العالمية Newzoo 2016: المصدر
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 اإليرادات العالمية 3.2.2

، ويتولع 2016 مليون دوالر أمريكي من اإليرادات في عام 460 العالمي أكثر من األلعاب اإللكترونيةحمك سوق 

Newzoo   هذا أكثر تفاإال من األرلام المذكورة أعاله من لبل . 2019 مليار دوالر بحلول عام 1.1أن ينمو إلى

 في السريع االستثمار NA من السوق، حيث تواصل شركة % 38تشتمل أمريكا الشمالية وحدها على . جولدمان ساكس

تعريؾ سوق . % 40بمعدل نمو سنو  مركب يزيد عن األلعاب اإللكترونية من المتولع أن تنمو عابدات . هذا المجال

 والخيال ؼير رهان األلعاب اإللكترونية )الخمسةشمل الفبات التالية  ،   Newzoo من لبل الرياضة اإللكترونية

(: ينمدرج

 اإلعالمحموق • 

البضابع والتذاكر • 

 االنترنت إعالنات عبر•

شراكة العالمة التجارية • 

 استثمار ناشر اللعبة اإلضافية• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةلأللعاب االلكتروني تمرير السوق العالمية Newzoo 2016: المصدر

، ومن المتولع 2015 مليون دوالر في عام 700 أكثر من لعاب اإللكترونيذا تم إدراج الرهان والخيال، فمد بلػ سوق األا

 .2018 مليار دوالر أمريكي في عام 1.9أن ينمو إلى أكثر من 

1 ---------------- 
Stephanie Llamas / James Ravon, Esports Market Brief في 2015,2016 تحديث 
SuperData Research (2015). 
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  التقليديةاأللعاب مقابل األلعاب اإللكترونية 3.2.3

 

، فإنه يستمطب األلعاب االلكترونية التصاد تطورمع .  التمليدية منطمي إلى حد مالعاب واألاأللعاب اإللكترونيةممارنة 

 مباشرة من المستهلكين، من المتولع أن يستمر و صرؾ التذاكرالمزيد من المعلنين ويزيد من إيراداته من البضابع 

بالنسبة لعام .  في االرتفاع نحو مستوى الرياضة التمليديةمشجع لأللعاب اإللكترونيةمتوسط اإليرادات السنوية لكل 

ال يزال هذا ألل بنحو خمس مرات تمريبا .  الواحدللمشجع دوالر أمريكي 3.50، كان متولعا تحميك عابدات لدرها 2016

باستخدام سيناريو . 2014 دوالر أمريكي في عام 2.20، ولكنه ارتفع من ( دوالرا في السنة15.00)من كرة السلة 

 6.00 اإللكترونية إلى مستوى يتراوح بين للمشجعين لأللعابمتحفظ، من المتولع أن يرتفع متوسط اإليرادات السنوية 

 .2019 دوالر أمريكي بحلول عام 11.00دوالر أمريكي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهانات األلعاب 3.3

 

أدى تطوير التكنولوجيات الجديدة وتطورها إلى إحداث أثر . المراهنة على اإلنترنت هي سوق كبير وسريع النمو ومجزأ

كان تؤثير ذلن على صناعة . كبير على تشؽيل كل لطاع من لطاعات االلتصاد العالمي والعمل المشترن فيما بينهما

 تطورالرهان ال يختلؾ في هذا الصدد،وفتح منصات المنتجات الجديدة والوصول إلى لاعدة أوسع من المستهلكين بسبب 

من . تعتبر الممامرة عبر اإلنترنت على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة النمالة محرن النمو للسوق. التكنولوجيات الجديدة

نمو من حيث اإليرادات ال والمراهنة المباشرة والرهان على الجوال أكبر إمكانات المتنملالمتولع أن يكون لكازينو 
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المادمة، ومن المتولع أيضا أن يكون لها إمكانيات كبيرة   شهر12العلى مدى  (حصص ألل من المكاسب)اإلجمالية 

 . للسنوات التالية

 التمديرات التي تم رهنها مليارات منمن  $ 100الرهان على شبكة اإلنترنت العالمية هو سوق ضخم، مع ما يمدر ب 

شركات مثل . وتظهر بعض التمديرات أن عشرة أضعاؾ هذا الحجم يمر عبر أسواق ؼير منظمةعبر أسواق منظمة 

bwin أو  William Hill من المتولع أن تنمو الممامرة النمدية .  مليار دوالر من العابدات سنويا1 أكثر من أنتجت

 مليون دوالر أمريكي 600من  (األلعاب اإللكترونيةعلى سبيل المثال، المراهنة على مباريات ) لأللعاب االلكترونية

، 2020 مليار دوالر أمريكي في عام 11إلى  (2016المبلػ اإلجمالي الذ  تم رهانه على موالع الممامرة النمدية في عام )

 . في ؼضون أربع سنوات فمط ضعؾوهو نمو يبلػ عشرين

 

 ة األلعاب االلكتروني قمار3.4

 عشرين خالل السنوات الثالث بمعدل اإللكترونية األلعابكما ذكر أعاله، من المتولع أن تنمو الممامرة النمدية على 

اعتمادا .  عناصر اللعبة كعملةيستخدمواالالعبين أن حيث '* الممار و أسلوب  يسمى،  سوق كبير آخر للمطور. الممبلة

 مجموعة عبر المتنوعيتم توزيع سوق الممار .  مليارات دوالر 6أكثر من بالممار أسلوب ، يمدر ما يعتبره التمرير  على

. أكبر رهان ثابتهو  (ة األلعاب االلكترونيالرهانات على مباريات)جان بوت الرهان الرياضي. من المنتجات المهيمنة

 اليانصيب حيث يحصل الالعبون على تذاكر على أساس ليمة  أساسبشكل ، بالن جانالثاني األكثر شعبية هي األلعاب 

من حيث المشاركين في . بالن جانأشكال بسيطة من ألعاب الروليت، ألعاب عملة الوجه، وألعاب لعبة .  المودعةالرهان

.  إلى مبات من الموالع في ؼضون عامممدار لليل من الموالعبسرعة من المتنوع الممار أسلوب السوق، نمت صناعة 

شهدت هذه الموالع ازدهارا كبيرا في .  على موضوع منتج الجوابز األساسيةمختلفةكانت الؽالبية العظمى من تلن الموالع 

خالل العام الماضي، اضطرت .  الضمانات التي وضعت لحماية المستهلكينبدونالشعبية، ومع ذلن يبدو أن الؽالبية تعمل 

 و تنفيذ إلؼالق أو تؽيير نماذج أعمالها في مواجهة الضؽط المتزايد من مطور  اللعبة المتنوعةبعض موالع الممامرة 

 .المانون

 

أو / العب و اليشير هنا إلى األلوان واألشكال المختلفة المعروضة على العناصر في اللعبة مثل شخصيات " األسلوب* "

 .، وأبرزها األسلحةالعناصر

 

  الفرص المستقبلية3-5

يتم فمدان الطابع . المراهنات على االنترنتطبيعة سعى إلى تؽيير  ، المطور 2014منذ بدء مشروعها في عام 

ممدمي الرهان على االنترنت، بالنسبة ل. المراهنة على االنترنتبللرهان عندما يتعلك األمر متؤصل االجتماعي ال

الهدؾ من . المحترفين ضد  يراهن، شخص عاد مستلمي الرهان تحد  يين الرياضالمشجعينيجب على 

 . على نفس المستوىاآلخرينمكن الالعبين من تحد  عشاق الرياضة  ُي المطور هو توفير نظام 

مستلمي وتوفير نظام دون خالؾ و لمنع الوسطاء من خالل تكنولوجيا بلوكشين ، المطور لديه الفرصة 

 ستُيمّكنشبكة هيرو .  مستوى جديد من األمن والثمة في صناعة الرهانإلنشاء اًا سعى جاهد المطور . رهانات

 .لتنافس ضد اآلخرين مع الشفافية الكاملة والثمة واألمنا الناس من

يستخدم هيرو . ، الرهان، الخيال، أو أنظمة لعبة البوكرالتجمعاتشبكة هيرو يمكن استخدامها أل  نوع من 

لمطور، الذ  ل herosphere.ggأول حالة استخدام ل هيرو سيكون منصة . كعملة افتراضية لشبكة هيرو

، حيث يبلػ معدل النمو السنو   بشكل كبير جداًا ةالرياضة االلكتروني سوق ينمو. ةاأللعاب االلكترونييركز على 

 في ؼضون  ضعؾ20حتى  ةاأللعاب االلكترونيمن المتولع أن تنمو الممامرة النمدية على . ٪37المركب 

 هيرو في ألل من ايستخدموالمطور يتولع أن أكثر من خمسة ماليين شخص سوؾ . السنوات الثالث الممبلة

 هيرو على وضع على سيعملمطور الباإلضافة إلى ذلن، فإن .  وحدهاherosphere.ggعامين على منصة 
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 على وبال ثمةعادلة تؤسيس ألعاب ذات شفافية ، من أجل  بمدر اإلمكانالعديد من منصات الرهان على االنترنت

 .الصعيد العالمي

لتفاعل مع آخر والوفاء بالعمود ل التي تسمح الثنين أو أكثر من األطراؾ التمنيات هو مزيج من عدم الثمةنظام 

 خاصة وتجارية بين األطراؾ دون الحاجة إلى بمعامالتهذا يسمح . لابلدون الحاجة إلى الثمة بؤ  طرؾ م

على بلوكشين يتم ذلن باستخدام ما . الممابل المال أو المنتج ودون الحاجة إلى الثمة في الطرؾ  فمدانالخوؾ من

، والتي هي أوصاؾ مبرمجة من الشروط التي يتعين على كل طرؾ الوفاء بها من أجل "العمود الذكيةب"يسمى 

التخلص : أنظمة رهانات عدم الثمة ستحل المشاكل مع ممدمي الرهان الحاليين . الحصول على جزء من الصفمة

 تدليمه مرتين األخرى التي يمكن أن تإثر على النتابج واالعتماد فمط على ما يمكنن و األطراؾمن الوسطاء 

 .لنمن أج شخص، ألن بلوكشين يعتني بذلن بؤ ال حاجة للثمة .  نفسنهوتصحيح
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 نظام هيرو و عملة هيرو. 4

  استخدام هيرو4.1

شبكة هيرو هو نظام تجميع المركز  يسمح بالتنبإ . مع شبكة هيرو لالرتباط تستخدم رلميةهيرو هو عملة 

ذو  المطور نظام أنشؤنظام الرهان اليوم، ولد عن مختلفة . باألحداث المستمبلية في جو األلعاب حسب الطلب

هذا . أعلى شبكة هيرو (مسابمات )إلنشاء ألعاب خاصة توسع الطبيعي من لبل المجتمع باللسماح ل شفافية تامة

في . في نجاح هيروالمشاركة ب للمجتمع للسماح للمستخدمين يرجع جزء من الحصةالنموذج الالمركز  الجديد 

.  حاليااأللعاب اإللكترونية  رهانات التي يواجهها سوقالتاليةتصميم شبكة هيرو، سعى المطور لمعالجة المضايا 

 

 (أنظمة الرهان الحالية) الجهد 4.1.1

 دابما يفوز" البيت- "ظروؾ ؼير عادلة 

حاليا، . بشكل كبير وسوق مجزأ األلعاب االكترونية ينمو بسرعةالمراهنات الرياضية على االنترنت و رهان 

تمدم معظم موالع المراهنات المعروفة . هنان العديد من الجهات الفاعلة التي تختلؾ لليال فمط في عروضهم

 فرق بين سعر البيع و جمع هوامشيتم  الرهان أو المراهنات  ممدميفي عملية. بشكل حصر  احتماالت ثابتة

يستند هذا النظام على نموذج األعمال من المراهنات الذ  يسمح .  أموالهميفمدواالالعبين و عالية سعر الشراء

 . المستخدمخسرشركة إذا لليرادات باإلفمط 

 

  وثمةذات شفافيةلضايا 

ًا في رأ  المطور، نظام الرهان اليوم ليس   في وضعتتبع بدلة كم من المال  ال أحد يمكن أن .  وال ثمةشفافا

باإلضافة إلى ذلن، ال أحد يستطيع أن يضمن تماما دفع . الخالفات واالحتماالتالنظام أو كيؾ يتم إنشاء 

هنان موالع احتيال في السوق التي هي معروفة . الرهانب بشكل فني فزت، حتى لو  و إيراداتتعويضات

 .حظر الالعبين المحترفين  المعروفين وحتى ممدمي الرهان بتخفيضها لإليرادات

 

  الطابع االجتماعيفمدان

 لسوء الحظ فُيمد في العمود الماضية، وخاصة والذ  بشكل كبير اجتماعي أسلوبالرهان نفسه لد شهد تاريخيا 

 المجهولين، و مستلمي الرهاناتيراهن الالعبون فمط على الشركات .  المراهنة على االنترنتازدهارفي عصر 

فمدان  ؼير عادلة ويترن المستخدمين مع شعور احتماالت مستلمو الرهاناتيمدم . وليس مع أصدلابهم وزمالبهم

 . من الجيبمالهم

 

  للتالعبلابليته

مركزية السمة الأحد األسباب هو بالتؤكيد . المراهنات على االنترنت ؼالبا ما تشارن في فضابح بسبب التالعب

 .النظم المركزية هي أهداؾ مثالية للهجمات من الداخل والخارج. لممدمي الرهان اليوم
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 (شبكة هيرو) الحل 4.1.2

إد  إلى حل لبعض المضايا   من المحتمل أن الذ  المطور نظام أنشؤمستوحاة من المالحظات المذكورة أعاله، 

 .األكثر إلحاحا

 الوسيط؟هو ماذا لو أصبح المجتمع 

أن تجر  ب بتولعات األلران عن نتابج األلعابشبكة هيرو تسمح . أتي تكنولوجيا بلوكشين في المكانتوهنا حيث 

يعتمد النظام على نظام تجميع مبتكر يجعل .  أو ممدمي الرهانكتبة الحساباتن الوسطاء، مثل ع بشكل مسنمل

الهدؾ من ذلن .  من استخدام خدمات المراهناتبدالًا من الممكن لالعبين تحد  أصدلابهم أو المجتمع مباشرة 

 . وإعادة الفكر االجتماعي المفمود من الرهانالوتير هو إحداث ثورة في سوق الرهان 

هذه .  منطك األعمال بشكل مستمل في بلوكشينيعمل بها بلوكشين إثريوم يسمح إلنشاء العمود الذكية التي 

من أجل . أللعاب التي تم إنشاإها وهيكل المعامالت وراءهالمعالجة آمنة وموثوق بها من العمود الذكية تمكن 

 على إثريوم ةد الذكيوتتم معالجة العوابد تلمابيا من لبل العك. عليهم أن يدفعوااالنضمام إلى المسابمات، الالعبين 

جميع معامالت عملة هيرو وكذلن جميع األلعاب التي تم إنشاإها . هيرو بمثابة العملة لهذه األلعاب. بلوكشين

 .، وال تخضع لخطر المعالجة المإسسيةالتزويرلابلة للتحمك بشكل عام، للعرض، مماومة 

التي تعطي شبكة هيرو و التكاليؾ التشؽيلية باإلضافة إلى ذلن، يملل النموذج الالمركز  من تكاليؾ المعامالت 

ليس فمط ميزة على المنافسين المركزيين في السالمة والشفافية، ولكن أيضا تمكن المطور والمزودين اآلخرين 

 . عادة على ممدمي المراهنات التمليديةتتم مشاهدتهمن المراهنات على اإلنترنت لتشؽيلها على هوامش ألل مما 

  نظام الحصة هيرو و4.2

 وتبادل نظام التجميع المابم إيثريوم ليسمح بالتداولعلى بلوكشين   الالمركز ERC20 كتوكنتم تصميم هيرو 

 أو مباريات الرياضة االلكترونية الكبرىبهدؾ المراهنة على األحداث المستمبلية مثل  المإشر على نمطة 

سيتم استخدام .  دون تدخل وسيطها شكل ألعاب التنبإ ويتم عمدعلىيتم عرض هذه األحداث . المشاركات العامة

 .هذه األحداثفي مشاركة لل مكافؤة وحافز كتوكنهيرو 

الحد األدنى للمكافؤة .  في العمد الذكي ضمنيةآلية مكافؤة عامةب هيرو المتالكهم عملةعملة اليكافؤ جميع حاملي س

 .التي تم لعبهامن كل حجم هيرو % 1هو

إنشاء مسابمة هي وظيفة تسمح .  مسابمة جديدة في شبكة هيرويُينشاأ  شخص يرؼب في العمل كممدم يمكن أن 

مجموعة ب شبكة هيرو يعززوا يمكن أن الممدمين. األلعاب االلكترونية أو ؼيرها من األحداثالرهان على نتابج ب

" مكافؤة المزود "ههذ. متنوعة من المسابمات المختلفة ولادرة على تحديد نسبة مخصصة من المكافؤة الخاصة بهم

 المزود.  من أجل إنشاء مسابمةوليتم تعويض جهودهم حافز ألفراد المجتمع المحلي ليكونوا ممدمي الخدمات  ه

 .هيروبعملة مختلفة الجراءات اإل على تمديم حوافز لمجتمعه من خالل مكافؤة اًا نفسه أيضا لادر
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 رؤيتنا

 المطور يهدؾ.  المراهنات على االنترنت كما نعرفه اليومعالم لدخولشبكة هيرو، يهدؾ المطور و تمديم هيرو 

 التفاعالت الذ  يمكن من استعادة ذو شفافية ووالتصاد رهان عدم وجود الثمة بين األشخاص لتشكيل مستمبل 

األلعاب سيتم أوال تنفيذ شبكة هيرو واختبارها على منصة .  وثمة نظم المراهنة اليومالمفمودةجتماعية اال

 الحاليين لماعدة المستخدمين  معروض هيرويكون حيث herosphere.ggفي المطور ب الخاصة االلكترونية

من هنان، يهدؾ المطور لتوسيع شبكة هيرو بسرعة ودمجها مع ممدمي . نشط العب 200000كثر من األ

إمكانية إنشاء ب للجميع السماحالهدؾ النهابي هو . وؼيرهم من منشبي األلعاب الخاصةالرهان على االنترنت 

.  التي يتم تشؽيلها وتنفيذها على شبكة هيرو الالمركزية حسب الطلب وألعاب التنبإ

 

ًا ه فرصا جديدة للمجتمعات الأعحصة المذكور يتيح نظام   Twitchعلى سبيل المثال، فإن . الموجودة حاليا

streamer سيكون لادرا على تحفيز المشاهدين الحاليين في مسابمات خاصة مخصصة وسيتم الحصول على ،

 تيارات جديدة من ت فمط تنشاهكذا، فإن شبكة هيرو ليس. مكافؤة من خالل شبكة هيرو نفسها إلنشاء المسابمات

 على تنمية الشبكة، ولكن أيضا توسيع الشبكة نفسها يزيد من ليمة كل هيرو بسبب للمساعدةالدخل للجميع 

. محدودية العرض

 طبيعي في السوق المفتوح، طلب إنشاءيتم اختيار االلتصاد الكامن وراء هيرو لصالح المجتمع وشبكة هيرو، 

سيتم إلؽاء . مفتوحالسوق ال إلى أن تكون لابلة للتداول بحرية وشراء في تنو هيرو .  للميمةجيدوبالتالي نمو 

في المستمبل، يمكن لحاملي العمالت تصفية ممتلكاتهم من خالل . سعر الصرؾ المتؽيرسوق ليمة هيرو من لبل 

 .تداولها على تبادل العمالت االفتراضية في أ  ولت
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  الوصف الفني4.3

 .و عملة هيرو يحدد لمحة تمنية لكيفية عمل شبكة هيرو  هذهعملةالالجزء التالي من وثيمة عرض 

 

  نظام المسابمة4.3.1

هذا هو عرض مبسط لكيفية عمل الكيانات . شبكة هيروبأوال، يتم إعطاء لمحة عامة عن الكيانات ذات الصلة 

تدفك البعد ذلن سوؾ تجد تصور مفصل ووصؾ لعملية . يرد وصؾ للكيانات في التعريفات الواردة أدناه. معا

. ةمكنالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطبمات المجردة في لؽات ب ممارنتهايمكن .  بمثابة نمط لتطبيمات المسابمةالتواصل": المسابمةب التواصل"

 . جميع تطبيمات المسابمةهاتنفذ خصابص المسابمة المشتركة والواجهات التي يجب أن تشملانها . البرمجة
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حيث  (األلعاب)فعلية   يجسد مسابمةإنه. المسابمةب للتواصلتنفيذ المسابمة هو تنفيذ ملموس ": تنفيذ المسابمة"

يتم نشرها على .  المسابمةتواصالت وواجهاتجميع وظابؾ في  تنفيذ المسابمة يتميجب أن . يشارن الالعبون

في أبسط . في المستمبلإنها لابلة للتؽيير و التوسع وهكذا، ؾ. بلوكشين عندما يموم ممدم الخدمة بإنشاء المسابمة

يمكن للتطبيمات المستمبلية أن تمرر الفابزين والمدفوعات . دفعالشراء و ال مسإولة عن تعتبرأشكالها األولية، 

 .ؼير الموثولة والالمركزية من تلماء نفسها

 

مسابمة  (ينشر)مزود ال يُينشا. تنبإاتهممزود منصة حيث يمكن لالعبين وضع رهاناتهم أو اليوفر ": مزودال"

 .على إدارتها تطبيمات على بلوكشين ولادر

 

 .زودماليشارن في المسابمات التي يمدمها . المزودمنصة لالعب هو المستخدم ال": العبال"

 

بعد انتهاء . يتم تخزينها ضمن تنفيذ المسابمة خالل المسابمة. شراء اإلضافيةال هو مجموع جميع بوت": بوت"

. لمالكي العملةالمسابمة، يتم دفعها لالعبين و 
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  تدفك العملية4.3.2

يتم وصؾ . يوضح الرسم التالي تدفك العملية لكيفية استخدام المسابمات وممدمي الخدمات والالعبين في هيرو

 :كما يلي عملية بالتفصيل في الكل خطوة 

 

 

مسابمة الإنشاء 

 

المسابمات هي . وللميام بذلن، يموم المزود بنشر تطبيك جديد للمسابمة.  إنشاء مسابمات جديدةللمزوديمكن 

حصل على مكافؤة ال تمل عن   للمسابمة يجب أن نموذجالمسابمة أن كل واجهة تحدد . تطبيمات واجهة المسابمة

هذا يعني أنه يمكن إضافة تطبيمات مسابمة جديدة مع .  المسابمة لابلة للتبديلنماذج"(. العامةالمكافؤة ")% 1

 خطوة  لهالمطور يمكن الوصول لالمدى الطويلاألهداؾ على بهذه الطريمة، . وظابؾ جديدة في ولت الحك

 تمديم نماذج من تنفيذ المسابمة التي تناسب ينو في المستمبل، المطور . التشعببخطوة دون الحاجة إلى 

حصل على المزيد والمزيد من حاالت االستخدام تهيرو عملة نتيجة لذلن، . المزودين المختلفيناحتياجات 

. ومجاالت التطبيك
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  وسيكون تنفيذ المسابمة األول. أثناء إعداد المسابمة، يجب على المزود تحديد البيانات المطلوبة لتنفيذ المسابمة

: التاليةبسيطا إلى حد ما، وال يحتاج إال إلى البيانات 

. المزود محفظة عنوان• 

. مزودللشراء في عنوان االستدعاء • 

(. للبوتالنسبة المبوية )المزود مكافؤة • 

(. %1، على األلل البوتالنسبة المبوية من )المكافؤة العامة • 

 

 .  جميع الالعبينو مدفوعاتمع هذه المجموعة من البيانات، يمكن للمسابمة التعامل مع عمليات الشراء اإلضافية 

 

مسابمة االنضمام 

 الصفمة على ينشا المزود. عند المزود شراء عملية أنشؤإذا كان العب يريد االنضمام إلى مسابمة، ولال انه 

بعد نجاح . بوتجزء من هو  المسابمة واآلن نموذجشراء من محفظة الالعب إلى اليتم نمل . العب المحفظة

 أن يضمن للمزودنتيجة لذلن، يمكن . لمزودعنوان استرداد الشراء ل المسابمة تطلبعملية الشراء في المسابمة، 

مسابمة الفي النهاية، عمد . لعملية الشراءالمسابمة الذكي والالعب لد دفع بالتؤكيد عمد أن هيرو هي اآلن في 

يشاركون في  (عنوان المحفظة من عملية الشراء) وكم عدد الالعبين الذين بوتالذكي يعرؾ كم هيرو حاليا في 

. المسابمة

 

 إنهاء المسابمة و اإليرادات

يمكن للمزود . بعد أن تكون نتابج جميع الرهانات من المسابمة معروفة من لبل المزود، يتم االنتهاء من المسابمة

البوتس   من إلى ثالثالبوتبعد ذلن، يمسم العمد الذكي . لعمل إنهاء للعمليةالتفاعل اآلن مع مسابمة العمد الذكي 

: فرعية مختلفة

 

مزود الذ  يتفاعل مع اليتم تعيينه من لبل . البوت كنسبة مبوية من المزوديتم تعريؾ مكافؤة ": المزودمكافؤة . "أ

مشابه لتعدين مزود، ال  لد بذلهينبؽي أن ينظر إليه على أنه مكافؤة على الجهد الذ  كان. عمد المسابمة الذكي

، والذ  يتم تمديمه أيضا بهالمسابمة ، يتم تحويل مكافؤة المزود إلى عنوان المحفظة الخاص إنهاء بعد . البتكوين

.  إعداد المسابمةعند

 

البوت  =   مكافؤة المزّود 

 

 النسبة المخصصة لمكافؤة المزّود       * 100            
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 1 دفع ما ال يمل عن مسابمة يجب على كل . عملةال مالكيالمكافؤة العامة هي مكافؤة لجميع ": مكافؤة عامة. "ب

لذلن، الحد األدنى . ذلن من خالل واجهة المسابمةيتم ضمان . عملة كمكافؤة عامةال مالكي لجميع من بوت% 

يمكن للمزودين . مزود أثناء إعداد المسابمةال ولكن يمكن تعيينه إلى ليمة أعلى من لبل 1.00للمكافؤة العامة هو 

بحساب ممدار يموم مسابمة الذكي العمد . استخدام مكافؤة عامة أعلى لتحفيز المجتمع على المشاركة في مسابماته

 كمية إنه موزون عن طريك. هذا ليس توزيع متساو. عملةل مالنكل عليها يجب أن يحصل التي المكافؤة العامة 

سيتم توزيع المكافؤة العامة . ألرباح على أسواق األسهم العاديةل بشكل مشابه، التي يملكها مالن العملة هيرو 

مباشرة بعد انتهاء المسابمة 

 

 العرض الكلي لهيرو/ مكافأة بوت العامة =  المكافأة العامة 

 مالكي عمالت هيرو* المكافأة العامة  = (لكل مالك عملة )المكافأة العامة

 

في أول تطبيك . يتم توزيعها على الفابزين في المسابمة.  هي المكاسببوتالجزء المتبمي من ": المكاسب. "ج

يتحمك العمد .  أ  مبلػ من هيروأ  عنوان محفظة سيتلمىالعمد الذكي للمسابمة المزود بسيط للمسابمة، يخبر 

  إرسالباإلضافة إلى ذلن، فإنه يمنع.  المكاسببوت إذا كان مجموع المكاسب يساو  للمسابمة ماالذكية 

التي هي هذا يعني أن عناوين المحفظة فمط .  إلى عنوان المحفظة التي ليست معروفة من لبل المسابمةاإليرادات

 مسابمة إنشاء، الهدؾ المستمبلي هو واضحينمن أجل جعل الفابزين . متاح  لمحافظ اإليراداتشراء الجعلت 

. ضيؾ الثمة في النتيجةت وتموم بحساب الفابزينالتطبيمات أكثر تعميدا التي أيضا 

 

 نماذج عقود المسابقة 4.3.3

مميز يحتاج جهد هدؾ المطور لتحميك المزيد من الشفافية لسوق المراهنات على االنترنت كله وهو هدؾ  

مع ذلن، فإن . المزودينالمطور يدرن حميمة أن المسابمات يتم التعامل معها بشكل مختلؾ جدا بين . لتحميمه

 نممدميالمسابمة التي يمكن استخدامها من لبل مجموعة واسعة من للالمطور ال يزال يرؼب في تمديم عمود ذكية 

.  المذكورة أعالهطور األساسلذلن، المطور لد .  فضال عن مشاريع المجتمع في المستمبلين والمادمينالمابم

وهذا يعني أن واجهة المسابمة سيتم نشرها على بلوكشين . لمسابمة هي تطبيمات واجهة المسابمةلالعمود الذكية 

 يوحد كل الصفات إنه. ال يمكن تؽيير واجهة المسابمة هذه بسهولة بعد ذلن. منذ البداية بشكل صحيح

لمسابمة التي تنفذ واجهة المسابمة لعمد الذكي الجميع حاالت . جميع المسابمات المشتركةتملكها والسلوكيات التي 

يجب على جميع . يمكن أن تكون المكافؤة العامة مثاال على ذلن.  هذه الصفات والسلوكياتتتلمىسوؾ 

سلون المكافبة العام هذا  ملءيمكن تحميك ذلن عن طريك . من بوت% 1المسابمات دفع مكافؤة عامة ال تمل عن 

. لمسابمة دفع المكافؤة العامةلبهذه الطريمة، يجب على جميع العمود الذكية . في واجهة المسابمة

 

لمسابمة وتبادل ل هو أن المطور لادر على مواصلة تطوير العمود الذكية األساس المبنيميزة أخرى من هذا 

 بذلن من خالل تنفيذ الكثير من نماذج سيمومالمطور . كثر تعميدا في المستمبل المريباألتلن بعمود بسيطة 

مسابمة أكثر للالذكية العمود سوؾ تصبح .  والمحتملينالموجودين وتمديمها إلى ممدمي  للمسابماتد الذكيةوالعك

الهدؾ من المسابمة هو حساب النتابج والعوابد  .للمسابمةتعميدا وستتعامل مع المزيد من الصفات واالختالفات 

و  من شراء كاملةنتيجة لذلن، فإن العملية . معينتلمابيا على أساس التولعات أو الرهانات دون أ  نظام مركز  

. المركزية  وبال ثمة من المكاسب ستكون اإليرادات من خالل الصحيحة الرهانات استثمار
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 إيراد، البوتشراء ، تجزبة ال ستنفذ عملية".  مع النموذج األول الذ  يسمى، عمد مسابمة بسيط سيبدأالمطور 

عدم حل بالفعل مشكلة ت اإلى حد ما، فإنهعلى الرؼم من بساطتها . مكافؤة العامة واألرباحالممدم، المكافؤة 

 المسابمة التي تمرر من تلماء نماذجالهدؾ التالي هو تطوير . الشفافية والوضوح لعمليات الشراء و لإليرادات

وفر ثالثة أنواع سي- بسيط المسابمة الإضافة إلى عمد - لذلن، فإن المطور . العباليتلمى سنفسها كم هيرو 

: من المسابمات في المستمبل المريب (نماذج)مختلفة 

 

 من %وهذا يعني أن أفضل ". 50/50"أو " التضعيؾ"لمسابمة لأبسط نسبة مبوية : النسبة المبوية للمسابمات. ا

هذا يعني، على .  ممدم الخدمةسيكافؤ ذلنما بين . األسوأ سيتم فمدانها% 50الشراء، الالترتيب سوؾ تضاعؾ 

، ولكن أفضل األفضل سيتضاعؾ% 50عندها ليس ال %10بسبيل المثال، إذا تم تعيين مكافؤة ممدم الخدمة 

من خالل تنفيذ اإلعدادات ذات الصلة . سيتم بها مكافؤة المزودين و الفابزيناألموال من  %55أسوأ . 45%

 " التضعيؾ ثالث مرات"كمتؽيرات، يمكن استخدام هذا النموذج بعد ذلن لكل تركيبة نسبة مبوية مختلفة مثل 

. وهكذا" 10/90"مع " % 10أعلى "أو " 30/70"مع 

 

بدال من النسبة المبوية، . المسابمةهذا النوع من المسابمة هو طريمة مختلفة لتنفيذ : مسابمات الفابزين الثابتة. ب

فضل األ، حيث فمط " الفابز يؤخذ كل شيء"هذا النوع هو مسابمة ل  المعروؾتنفيذال. لديها عدد ثابت من الفابزين

 تطبيكمن خالل " مسابمة الفابزين الثابتة"سيتناول هذا النموذج جميع عمليات التنفيذ الممكنة ل . يفوزس هو من

ممكنة باستخدام هذا " فابز 50أفضل "أو " فابزين 10أفضل "نتيجة لذلن، المسابمات مثل . عدد الفابزين كمتؽير

. النموذج

 

هذا يعني، أنه يمكن . سوؾ تمدم مسابمات خاصة (مثل المطور نفسه)بعض ممدمي : مسابمات خاصة. ج

لد يكون للمسابمات الخاصة . المزودلالعبين إنشاء مسابمات خاصة بهم على أساس األحداث التي يمدمها 

يمكن أن يكون السيناريو المحتمل أن . التصاديات مختلفة عن المسابمات التي تكون مفتوحة للمجتمع بؤكمله

.  مسابمات خاصة مع هيروينشإونيريد مكافؤة الالعبين الذين المزود 

 

 حوافز الالعب الفردي 4.3.4

 

أحد األمثلة . األلعاب المابمة على المجموعاتباإلضافة إلى ذلن، يسمح التنفيذ لنماذج حوافز منفصلة متعددة في 

 العام الحصةبخالؾ نظام . المكافآتب هو األلعاب المتعلمة herosphere.ggالتي سيتم تضمينها على منصة 

 إلى تحفيز الالعبين من نظام األلعاب المرتبطة بالمكافآتهدؾ  ، (الذ  يهدؾ إلى مكافؤة جميع حاملي العمالت)

  التيهيروال وفما لكمية الالعبينالهدؾ العام هو مكافؤة . لذلن، لد تبدو مختلفة على كل منصة. منصة محددة

يتم . لن يتلمى هيرو، والبعض اآلخر يتلموا سوؾ المجموعةلٌعبت، لذلن فمط الالعبين الذين يشاركون في لعبة 

اعتمادا على ه المنصة محددة ولكن لجميع الالعبين على هذالتلن اللعبة لدفع هذه المكافؤة ليس فمط لالعبين 

 ألنها تكافبهم اختزان األموالعملة من ال مالكي لحمايةهذا حافز . ه المنصةهيرو على هذم للاستخدامه

 لد لذ  على كمية هيرو ا اعتماداًا العبينحصة لل Herosphere.ggتمدم . هيرو في السوقل الفعلي مالستخدامه

.  على المنصة خالل ذلن الشهرهالعب
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عرض فني -  عملية إيكو 4.4

 

.  من منظور تمنيالبيع الجماعيتمدم العملية الموجزة التالية لمحة عامة عن كيفية عمل 

 

 

 إنشاء العمود

عمد البيع الجماعي يستخدم . ERC20 (C2))وعمد  (C1 )بيع جماعي عمد عليه إنشائ (المطور)أوال مالن العمد 

إذا لم . يكواإلرصدة عملة بطل في نهاية أ وحساب ريومالمستخدم ، جمع مدفوعات إيثعناوين  و ترخيصلجمع 

إذا تم رفع الحد األلصى . لمستخدمينل أن يرجع جميع األموال العمد يمكن عندهايتم رفع مبلػ الحد األدنى، 
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البيع مالن العمد لولؾ حملة لرر إذا أل  سبب من األسباب . للمبلػ يمكن للعمد التولؾ عن جمع األموال

 . نشط فمط خالل فترة زمنية محددةالبيع الجماعيعمد .  العمد أموال، يمكن ردالجماعي

 

 

 يكواإل مرحلةسجل ل

 لبل هيروعملة العرض األولي ل ولبول شروط عليهم التسجيلبسبب المتطلبات المانونية، المستثمرين المحتملين 

 التسجيل، مطلوب عنوان بريد إلكتروني صالح ورلم المحفظة حيث يريد المستخدم من أجل. أن تستثمر

لمستخدم ل لبيع الجماعي ويسمحبعد التسجيل الناجح، يتم إدراج معرؾ المحفظة الممدمة ل. يكواإلالستثمار في ا

 .الستثماربا

 

 ستثماراال

 خالل التسجيل، إلى عمد تم تمديمها من المحفظة التي ريوميثاإلمستثمرين عن طريك نمل  يصبح المستخدمون

 ألنه لم يتم إدراجه في البيع الجماعيإذا كان معرؾ المحفظة المرسل ؼير معروؾ من لبل عمد . البيع الجماعي

 .المابمة البيضاء من لبل، سيتم رفض الصفمة االستثمارية

 

 التوكنتوزيع 

عملية البيع أرصدة عملة هيرو، التي تم توزيعها من خالل بنفسه ب يبدأ ERC20بعد االنتهاء من إيكو، العمد 

. يكومرحلة اإل متاحة للمستخدمين الذين شاركوا في المشاركين لجميع هيرواآلن أرصدة عملة . الجماعي
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 اإليكو. 5

 

 مليون دوالر ، وهو ما يعادل 14 جمعالهدؾ من ذلن هو . يكومرحلة اإل هيرو في  مليون600بيع سيتم 

 . دوالر0.024 لدره البيع الجماعي بسعر توكن الحالية، مع ريوم باألسعار إيث42000

حملة سوؾ تبدأ . اختالؾ أسعار اإليثريومهذا لد يتؽير مع   - عملة هيرو 14000 = ريوم إيث1: سعر الصرؾ

الدوالر /اإليثريومأسعار صرؾ تملب و تؽير لد تتؽير بعض األرلام مع . 2017 سبتمبر 14الجماعي في البيع 

 سيتم اإلعالن عن األرلام النهابية و. 2017 أؼسطس 28من للفترة اعتبارا  ، لكن األرلام هي أفضل تمديرات

 .مرحلة البيع الجماعي الثابتة لبل بداية ريوم إيثكمية

. عملةالسيتم نشر تفاصيل عملية التبادل في وثيمة عرض 
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 العائداتاستخدام هيرو و . 6

 عابدات إثريوم 6.1

 هيرو٪ تطوير 40• 

٪ المبيعات والتسويك 30• 

 (...برامج التابعة الالعاللات العامة، الهندسة، التسويك، و)٪ األطراؾ الثالثة 12• 

 (..األمنية والمحاسبة ،المانونية )٪ اإلدارة 10• 

 ( المتولعةری غالتكاليؾ)٪ الطوارئ 8• 

 

 الذ  تم الحصول عليه من المشاركين يثريوم، فإن المبلػ المحدد لال البيضاء هذه الورلةيوم كتابة من اعتبارا

 التي ريومليمة عملة إيث (1)ؼير مإكد ويعتمد على  ("المبلػ اإلجمالي للصرؾ")في عرض العملة األولي 

 من المبلػ الصرؾ اإلجمالي %40عتزم استخدام المطور  . تبادلهاالتي تم كمية هيرو  (2)حددها المطور و 

يتم . مسابمةلل  اإلضافيةلمزيد من التطوير لشبكة هيرو الكامنة وراء هيرو، وخاصة لتطوير العمود الذكية

 من المبلػ  %12 من إجمالي مبلػ الصرؾ لتدابير التسويك والمبيعات؛ سيتم استخدام % 30تخصيص 

 مسابل العاللات العامة والهندسة والتسويك والبرامج التابعة ؛ مثلثالثة الطراؾ الدفع لألاإلجمالي للصرؾ في 

 8 من المبلػ اإلجمالي للصرؾ على التكاليؾ اإلدارية مثل الرسوم المانونية والمحاسبة و  %10سيتم تطبيك 

و  العابدات كما هم التزام لانوني الستخدا ليس تحتمع ذلن، المطور.  محجوزة للتكاليؾ ؼير المتولعة%

. وضح من لبلم

 المطور: المصدر 
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إجمالي العرض من هيرو 

 مليار 2: التوكنزمجموع • 

 التوكن٪ بيع 30• 

فريك لل٪  15• 

 (، التنمية المستمبليةالتوظيؾتوسيع )٪ التنمية 20• 

٪ التسويك والشراكات 20• 

 و األلعاب االلكترونية  الصندوق المالي لألطراؾ الثالثة8٪• 

( ةالسيولة والنسخ االحتياطي) -  و مخزون الشركة٪ احتياطي الشركة المراهنة7• 

 

 % 30أو ) مليون هيرو 600يعتزم المطور تبادل فمط .  مليار هيرو من لبل المطور2سيتم إنشاء المبلػ اإلجمالي من 

من %  70أو ) مليار هيرو 1.4السيتم استخدام بالي . اإليثريومعملة لفي هذا العرض األولي  (اإلجمالي كمية العملة من

 مليار هيرو 1.4يحتفظ المطور صراحة بالحك في استبدال الجزء المحتفظ به من . ألؼراض أخرى ( اإلجماليكمية العملة

لتزم  مع ذلن، سوؾ . دارجلعمالت افتراضية أخرى أو بيعه باليورو أو أ  عملة أخرى في ولت الحك في أ  سعر 

ًا المطور.  على السوقهيروالالمطور نفسه على التميد بالميود التالية في استخدام أو تبادل أو بيع  لزم نفسه سي  خصوصا

. لهيرو المطور، لن يكون لها تؤثير واضح على الميمة السولية ما يعرفه بؤفضل من هيرو الكمياتلتبادل أو بيع هذه 

. ٪ من هيرو تخضع لشروط عمد خاصة15 على تخصيص سيحصلبعد عرض عملة األولي، فإن الفريك المإسس 

 اإللتصاد ٪ لصندوق النظام 8باإلضافة إلى ذلن، سيتم تخصيص ". هيرو"سيضمن ذلن حافزا طويل األجل لفريك 

المالي سيتم استخدام جزء من هذا الصندوق . لطرؾ ثالث لتنمو شبكة هيرو وتمديم المزيد من ممدمي الخدمات إلى الشبكة

. والفرق الراعيةالبطوالت ، حيث يخطط المطور الستضافة مشهد الرياضة االلكترونيةللتوعية بالعالمة التجارية في 

من الممكن أن بعض هذه . كؤموال للشركة و احتياطي رهن٪ من كل هيرو التي تم إنشاإها 7 جانبا يخصصالمطور 

 هيرو ،بؤ  شكل من األشكال.  نسخة احتياطية إذا لزم األمر لها لن تصدر أبدا ولكن من الضرور  أن يكونالتوكنز

في نهاية . لسوق ل سيتم جلبه والذ محفوظتوكن سوؾ تشارن مباشرة مع أصحابها للحصول على توجيهاتهم لبل أ  

. بشكل دابمإنشاء التوكن عملة األولي، سيتم إؼالق العرض 
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خريطة طريق . 7

 

 بدء مشروعنا 2014الربع الثالث لعام 

 تم إنشاء عملة هيرو الرلمية 2016الربع الثالث لعام 

يكو اإل  مرحلة بداية2017الربع الرابع لعام 

 تناتنفيذ هيرو على منص-  مؽلمة النسخة التجريبية 2017الربع الرابع لعام 

 اإلصدار الرسمي  2016الربع الثاني لعام 

 لممدمي الرهان األخرى واجهة برمجة التطبيمات فتح  2018الربع الثاني لعام 

 المسابمة نماذج  إطالق مجموعة متنوعة من  2018الربع الثالث لعام 

 الالمركزيةعاب ل  الدمج الكامل لأل 2018الربع الرابع لعام 

 

واجهة  و هيرو لنماذج المسابمة  تمديموسوؾ نركز على توسيعلعملة الرلمية هنان الكثير من األمور المخططة ل

 سوؾ 2018في عام .  هيرو سهل لدر اإلمكانتنفيذلجعل ين المستمبليين  لممدمبرمجة التطبيمات الخاصة بها

.  هيرو أعلىنستضيؾ أيضا هاكاثون من أجل بناء المشاريع

 المراحلباإلضافة إلى . األلعاب االلكترونية الخاصة بنامنصة هيروسفير  سيكون هيروأول مزود الستخدام 

لمإثرين  باTwitch ودمج 2018 الربع الثاني من عام  في الفعالةعن ألعاب التنبإ سيتم إطالق المذكورة أعاله 

خطط أيضا للتوسع في الصين ننحن . 2018  الربع الثالث من عام الستضافة المسابمات الخاصة لمجتمعهم في

مجتمعات األلعاب  فضال عن العمل الوثيك مع 2018 في أواخر بطوالت األلعاب االلكترونية واستضافة 

. في جميع أنحاء العالمااللكترونية 
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 الفريق. 8

  اإلدارة8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Polterauer ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي 

 شركة مستخدم، عمل بول فيألؾ  200أكثر من بهيروسفير مع لاعدة مستخدمين حاليين ل لبل تؤسيسه

PwC في شركة . والصفمات  عمليات الدمج و االستحواذ، المالية االستشارية للشركاتPwC عمل 

على واحدة من أكبر الصفمات في النمسا في هذا الولت ومشاريع مثل مراجعة نوعية األصول 

. درس إدارة األعمال في النمسا وهونػ كونػ وهاوا . الختبارات ضؽط البنن المركز  األوروبي

 . Star Craftالعب ثاني في لعبة كرة المدم ، والتنس و عاشك للعبة 

https://www.linkedin.com/in/paul-polterauer-4933a1a0 / 

Philip Peinsold ،  الرئيس التقنيالمؤسس المشارك و 

. للمشاريع الناشبةمسإول عن الخلفية التمنية  الربيس التمني السفير ويروفيليب هو واحد من مإسسي اله

 .ولبل ذلن، عمل كمطور برمجيات ومدير مشروع في مجال الصحة اإللكترونية

و من  محترؾكان العب كرة الطابرة شبه . درس الصحة اإللكترونية في جامعة العلوم التطبيمية في النمسا

 .دوتال أوابل المتبنين

https://www.linkedin.com/in/philippeinsold / 

Bernhard Blaha ،المؤسس المشارك ومدير العمليات 

ليس فمط يجلب الخبرة .  يعرؾ كيؾ تعمل الشركات الناشبة،يعمل، وكالهما ال يزال أسس من  لبل شركين

 . تليها اإلدارة التنفيذية الحوسبة المتنملة Bernhardولد درس . االلتصادية ولكن أيضا المعرفة التمنية في الشركة

 .ذلن بشكل أكيديدعي أيضا أنه أدخل التحد  اليومي لتنس الطاولة للفريك، ولكن ال أحد يعرؾ 

Andreas Petersson  ،بلوكشينرئيس مطوري   

، حيث شارن في 2011 بيتكوين منذ عام عالمأندرياس لديه خلفية في تطوير البرمجيات المإسسة ونشط في 

 ، Mycelium محفظة طّور ، حيث Mycelium عمل ل 2015 و 2012بين عامي . تؤسيس بيتكوين النمسا

 ، وهي شركة تمكن التخزين Mineboxثم أسس شركة .  شخص250000التي نجحت في تؤمين أموال 

 .باألمان المشهور ، وسيط بيتكوين Bit-pandaمستشار في . ذكيةالعمود ال عن طريكالالمركز  

https://www.linkedin.com/in/andreas-petersson- 202293b5 /  

https://github.com/apetersson 

https://www.linkedin.com/in/paul-polterauer-4933a1a0
https://www.linkedin.com/in/philippeinsold
https://www.linkedin.com/in/andreas-petersson-%20202293b5%20/
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Jerome Rousselot، العقد الذكيمطور  

Jerome Rousselot  واألنظمة العمالت الرلمية في بلوكشين،  من الخبرة مع سنوات عديدةالمدير التمنيهو 

أسس و ، بلوكشين  رابط،وينظم التدريبات معMyceliumمدير المنتج وكبير موظفي اإليرادات في . المدمجة

 .الدليل على الؽرض Proof of Purpose و Nodali ،Jitaشارن في تؤسيس 

انه .  ، سويسراEPFLشركة نظرية في لاالحاسوب في لندن وحصل على درجة الدكتوراه في علوم   Jerome يميم

 .، اليوؼا والسفربرياضة الجر يتمتع 

https://github.com/jeromerousselot  

Johannes Mahler ، رئيس قسم التسويق 

 شخص إلى 20000 بلد، حيث انضم أكثر من 40كان جو لد بنى في ولت سابك مجتمعا عالميا في أكثر من 

 ومستشار التسويك Trigginالربيس التنفيذ  لشركة . Comfort Zone Crusherدوراته عبر اإلنترنت في 

، التابع، البريد اإللكتروني، -التسويك ، لديه خبرة في محتوىب  ذ  صلة كل شيءيحب. mahler ARTHAلشركة 

  . كتابة وطباعة العالمات التجارية و االجتماعية، كبار المسبولين االلتصاديينالتواصلتسويك وسابل ، 

https://www.linkedin.com/in/johannes-mahler-941866123/  

Vladan Vasic نمطوريال، كبير  

عالم األلعاب متعددة  مع 2001األعمال، فالدان أسس العديد من الشركات ابتداء من عام يي يعيش نمط حياة رياد

 و الوكالة snixx –Web عمل له في شهر حتى آخر كل مستخدم نشط مليون 1 مع أكثر من الالعبين على االنترنت

 ،  عاما من الخبرة في مجال التنمية14أكثر من إنه مطور كؾء فعال ب . KidCoو شركة المالبس المبتكرة  التسويمية

 .كبار المسبولين االلتصاديينمن التسويك و

https://www.linkedin.com/in/vladan-vasic-534579147/  

https://github.com/jeromerousselot
https://www.linkedin.com/in/johannes-mahler-941866123/
https://www.linkedin.com/in/vladan-vasic-534579147/
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Michael Altrichter ،ممول أعمال 

 paysafecard , payolution  لالمإسس المشارن

https://www.linkedin.com/in/michael-altrichter-348703/  

 

 

Hubertus Thonhauser ممول ، رجل أعمال ومستثمر. 

السويسر  ، المإسس المشارن أللعاب بابل والربيس التنفيذ  السابك  مستمبلالتمكين الالشرين اإلدار  في 

 لكازينو النماسا العالي

https://www.linkedin.com/in/hubertus-thonhauser-b6a43127/  

 

 

Michael Eisler المؤسس المشارك ل ، startup300 

ولضى عدة سنوات في لوس   DIG AGباع بنجاح شركته . الشبكة الممولة لألعمال األكثر نشاط في النمسا 

 . الرومانية.Scharf´s Talenthouse  وكذلنwap.at العمل على بدء تشؽيل  فيانجلس وسان فرانسيسكو

https://www.linkedin.com/in/michaeleisler/  

 

 

Gerald A. Hollaus ، ممول أعمال 

  ، مدير األداءFH Wien/Krems/Wr. Neustadt، محاضر في ؾ لمشاريع متعددة ناجحةرجل أعمال 

 .JWCومدير في مجموعة  OMV في السباق

https://www.linkedin.com/in/gerald-a-hollaus-0914394/  

 

BERHARD LEHNER 

 (شارن) و لعدة مشاريع ناجحة وهو رجل أعمال "شبكة تمويل األعمال"  Startup300هو المإسس المشارن ل 

 .runtastic األعمال في ممولكان . الماضيةعشرة  في السنوات الشركات 10 في بدء أكثر من

https://www.linkedin.com/in/belehner/  

  المستثمرين8.2

https://www.linkedin.com/in/michael-altrichter-348703/
https://www.linkedin.com/in/hubertus-thonhauser-b6a43127/
https://www.linkedin.com/in/michaeleisler/
https://www.linkedin.com/in/gerald-a-hollaus-0914394/
https://www.linkedin.com/in/belehner/
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Alexander Kucher ، مستثمر خاص 

  Telekom ل السابك للدعم البلؽار  الريس التمنيالنمسا المجموعة و  في  Telekomمدير مجموعة المشتريات 

 .مجموعة النمسا

https://www.linkedin.com/in/alexander-kuchar-0a0048b2/  

 

 

 

 

Rainer Reich ، ممول أعمال 

 .سابك في مجموعة بوسطن االستشاريةالمدير الشرين 

https://www.linkedin.com/in/rainer-reich-71186a/  

 

 

Johannes Siller ،  ممول أعمال و مؤسسEbit. 

http://www.mapcon.at/#uebermich  

 

 

Roland Tauchner ، رئيس شركة BaseTech  

 . األوروبية DIMOCOمإسس وعضو مجلس إدارة 

https://www.linkedin.com/in/rolandtauchner/  

https://www.linkedin.com/in/alexander-kuchar-0a0048b2/
https://www.linkedin.com/in/rainer-reich-71186a/
http://www.mapcon.at/#uebermich
https://www.linkedin.com/in/rolandtauchner/
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  المستشارين8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günther Doppler 

 Kalixa Payment and bwin Inter-active ل إدار  والمدير المالي السابك مستشار

Entertainment AG. 

https://www.linkedin.com/in/guenther-doppler-4a50055b/  

 

 

Christian Dressler 

 .السويسريةبلوكشين خدمات في ، عمل سابما  bitTex TI مإسس حلول

https://www.linkedin.com/in/christian-dressler-08553b96/  

 

 

Thomas Talos 

  واأللعاب على االنترنتمعامالت الدمج و االستحواذمتخصصة في . Brandl & Talosشرين في 

https://www.linkedin.com/in/thomas-talos-4a2a61a/  

 

 

Oliver Völkel 

 .والرلميةمتخصص في العمالت االفتراضية . SVLAWشرين في 

http://www.svlaw.at/en/team/dr-oliver-voelkel-ll-m  

 

 

Bernd Winter 

 .ركز على الممامرة والرهان. BDOشرين لالستشارات الضريبية في 

https://www.linkedin.com/in/bernd-winter-ab5985a4/  

https://www.linkedin.com/in/guenther-doppler-4a50055b/
https://www.linkedin.com/in/christian-dressler-08553b96/
https://www.linkedin.com/in/thomas-talos-4a2a61a/
http://www.svlaw.at/en/team/dr-oliver-voelkel-ll-m
https://www.linkedin.com/in/bernd-winter-ab5985a4/
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Erwin  Smole 

 
 .ومإسس شبكة الطالة العاملة اآلن في بلوكشين ولطاع الطالة  Grid Singularityالمإسس المشارن 

  https://www.linkedin.com/in/erwin-smole-32721233 

https://twitter.com/Erwin_Smole  

 

 

Stefan Fleig 

  TableConnect، المإسس المشارن ل لسلسة من المشاريع الناجحةرجل األعمال 

 Shpockل المإسس المشارن سابما 

https://www.linkedin.com/in/stefan-fleig-a592023/  

 

 

Max Tertinegg 

 .Blockchainhub Graz و  Coinfinityالمإسس المشارن ل 

https://www.linkedin.com/in/tertinegg/  

 

 

Ken Shishido 

، المنافسة في السوق يإمن باألسواق الحرة. طوكيوفي بيتكوين اجتماع كين هو المنظم المشترن لمجموعة 

 . الصؽيرةو اإلدارة أو الحكومةالحرة 

https://www.meetup.com/Tokyo-Bitcoin-Meetup-Group/mem-bers/92422112/  

 

   https://twitter.com/kenshishido 

https://twitter.com/Erwin_Smole
https://www.linkedin.com/in/stefan-fleig-a592023/
https://www.linkedin.com/in/tertinegg/
https://www.meetup.com/Tokyo-Bitcoin-Meetup-Group/mem-bers/92422112/
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