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المقدمة
ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻠﻮك وأداء وﻣﻌﺎﻳﯿﺮ  ...اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻷﻓﺮاد .ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺬھﻠﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﮭﺪه  ،Metaverseﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺼﺔ  MetaComsﺑﺪﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰات ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ
P2Pﻣﻦ ﺧﻼل  Metaverseﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد وﺟﻌﻞ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ NFT .إﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺼﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ
اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺪارس وأي أﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ وﺷﺮﻛﺎت؛ ﻓﮭﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺰودة ﺑﻤﯿﺰات اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺴﻠﯿﺔ.
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ - MetaComsﻣﻨﺼﺔ اﺗﺼﺎل ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ طﺎﻗﺘﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﯿﺰات  Metaverseوﻣﺘﺎﺟﺮ رﻗﻤﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻤﻜﻨﻚ
ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ Metaverse
ﻣﻌﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ

معرف الشركة

MetaComs OÜ
Väike-Paala tn 2, 11414, Tallinn, Estonia
reg. 219676

االشكاليات
•
)ﻻ
•
•
•
•

ﻳﺸﺒﻪ  Metaverseﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺪروﻳﺪ -
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻳﺒﻨﻮن ﻣﺘﺠﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺘﺎح(
ﻳﻔﺘﻘﺮ  Metaverseﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت P2P
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أرﺑﺎح ﻓﻲ Metaverse
اﻟﻤﻌﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻦ ﻣﺠﮭﻮل
أوﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻷﻓﺎﺗﺎر ) (avatarﻣﺠﮭﻮﻟﺔ

الحلول
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺤﻔﻈﺔ  Web3اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮ(
ﻣﻌﺮف ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ) ﺗﺤﻘﻖ )KYC
اﻟﻤﺴﺢ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻪ اﻷﻓﺎﺗﺎر
ﻧﻘﻞ ﺗﺸﻔﯿﺮ(  Web3ﻣﺒﺎﺷﺮ(
أﻓﺎﺗﺎر وﻣﺴﺎﺣﺎت وﻣﺘﺠﺮ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ NFT
أﻓﺎﺗﺎر  NFTوﻣﺴﺎﺣﺎت وﻣﺘﺠﺮ أﻟﻌﺎب
ﻣﺘﺠﺮ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت NFT

•
•
•
•
•

الطرف الخارجي

ﻣﺤﺮﻛﺎت واﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻄﺮف ﺧﺎرﺟﻲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﯿﻨﺎﻧﺲ اﻟﺬﻛﯿﺔ BSC BEP20 BEP721
ﺳﻠﺴﻠﺔ ERC20 ERC721 Polygon
ﺷﺮﻛﺔ  KYCﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن وﻣﻄﻮرو اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت

Web3.0
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ )Web3ﻣﺒﺎﺷﺮ(
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺸﻔﺮة  ( P2Pﻣﺒﺎﺷﺮ(
ﻣﺘﻌﺪد اﻟﺴﻼﺳﻞ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
اﻳﺼﺎل ﻣﺘﺼﻔﺢ

KYC
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺴﺢ وﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ

شارك
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت )اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ(
NFTs
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

AVATAR+

أفاتار +جاهز للعمل و اللعب

مساحات
سياسة الدخول
•
•
•
•

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﺼﺪﻳﻖ

•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻧﺎ
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻗﺴﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻔﻀﺎء  20ﻣﺴﺘﺨﺪم.
ﻛﻠﻔﺔ أرﺑﻌﺔ ﻗﻄﻊ ﻣﺠﻤﻌﺔ ل  60ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  15دوﻻرا ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺣﺮم ﺟﺎﻣﻌﻲ وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
ﻣﺴﺎﺣﺎت وﻣﺴﺎﺣﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻀﺒﻮطﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ دﺧﻮل
ﻣﯿﺰات اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت ،ﻣﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻮرو اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

غرفة المعيشة+
قم ببناء غرفة المعيشة الخاصة بك كما هي
في الحياة الحقيقية ،مع المزيد
التعليم+
سلع أو خدمات رقمية ومادية في NFT
الترفيه+
 NFTأوالمدفوعات المباشرة كذلك بالبطاقة
أحداث +
قم ببيع التذاكر للجمهور ودع الجمهور يتنبأ
بالفائز

مساحات+
أمثلة

متاجر+
 NFTسلع أو خدمات رقمية ومادية في
المقامرة+
أو الرمز المميز كذلك  NFTمدفوعات
باستخدام البطاقة
ألعاب+
قم ببيع التذاكر للجمهور ودع الجمهور يتنبأ
بالفائز

القطع
 Metaverseاﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻛﻤﺎ اﻧﻨﺎ ﻧﺘﻔﮭﻢ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن
ﻣﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ .ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺳﺘﻨﺘﻘﻞ اﻟﻘﻄﻊ
اﻷﻗﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج .ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺮوج ،ﺳﺘﺴﺄل  MetaComsاﻟﻤﺎﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻄﻌﺔ
ﻟﻠﺒﯿﻊ.

القطع

•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺘﺠﺮ أﻓﺎﺗﺎر
ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت
ﻣﺘﺠﺮ اﻷﻟﻌﺎب
ﻣﺘﺠﺮ ﻓﻨﻮنNFT
ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻔﻨﻮن*
ﻣﺘﺠﺮ اﻟﺴﻠﻊ*
ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻮظﺎﺋﻒ*

اقتصاد الرموز المميزة
توزيع الرمز المميز

7%
ترويج 7%

22%

نظام بيئي 22%
مدفوعات 9%
مبيعات 62%

62%

9%

الرموز المميزة للترويج والمدفوعات ستكون مقفلة لمدة  180يوم
ال يحصل الفريق على رموز مميزة مجانية

ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﻤﯿﺰة ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ.
 50ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ
ﻋﻨﻮان ﻋﻘﺪ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻤﻤﯿﺰ BEP20
ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻤﻤﯿﺰ

NFT #001اﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم
 2500دوﻻر رﻣﻮز  METACﻣﻘﻔﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻹدراج.
ﺻﻨﺪوق ﯾﺒﺎع  250ﻣﺮة 8 ،أﻗﺴﺎم ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ل  1000ﻣﺴﺘﺨﺪم.
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 NFT #002اﻟﯿﻮراﻧﯿﻮم
 1000دوﻻر رﻣﻮز  METACﻣﻘﻔﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻹدراج.
ﺻﻨﺪوق ﯾﺒﺎع  500ﻣﺮة 4 ،أﻗﺴﺎم ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ واﺣﺪ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم
 NFT #003ﻧﺒﺘﻮﻧﯿﻮم
 750دوﻻر رﻣﻮز  METACﻣﻘﻔﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻹدراج.
ﺻﻨﺪوق ﯾﺒﺎع  500ﻣﺮة 50 ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  20ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻗﯿﺎﺳﯿﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات.
 NFT #004ﺛﻮرﯾﻮم
 500دوﻻر رﻣﻮز  METACﻣﻘﻔﻠﺔ ﻟﻤﺪة  3ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻹدراج.
ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ رﺳﻮم ﺑﯿﻊ NFT .ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ھﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1000٪أو  10ﻣﺮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد.
 NFT #005ﻧﻮﺑﻠﯿﻮم
 5000دوﻻر رﻣﻮز  METACﻣﻘﻔﻠﺔ ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻹدراج.
اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻸﻓﺎﺗﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﻚ .ﯾﺘﻢ اﻟﺮھﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات وﯾﺘﻢ
ﻣﻨﺤﮭﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ.

اعمال
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
•
•
•
•

ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲMeetingVR -
ﺗﺒﺎدلNFT OpenSea -
ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮFiverr -
ﺑﻨﺎة ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﻮﻳﺐ Wix -

ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق
 180ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر  2020ﻋﻮاﻟﻢ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ*
 400ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر  2025ﻋﻮاﻟﻢ اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ**
*ﻳﻤﻜﻦ ﺑﯿﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت  Metaھﻨﺎ
** ﺗﻘﺮﻳﺮ  Greyscale Metaverseﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2021

ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
% 0.7-2ﻣﻦ ﻣﺒﯿﻌﺎت  NFTﺗﺒﺎع ﻓﻲ:
ﻣﺘﺠﺮ أﻓﺎﺗﺎر*
ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت *
ﻣﺘﺠﺮ أﻟﻌﺎب*
ﻣﺘﺠﺮ ﺳﻠﻊ
ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻮظﺎﺋﻒ
اﻟﻔﻦ وﻓﻦ NFT

السوق
"ﺗﻘﺮﻳﺮ  Grayscale Metaverseﻧﻮﻓﻤﺒﺮ "2021
ﺗﺘﻘﺎرب ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ أﻟﻌﺎﺑﻨﺎ وﺗﺨﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎدا
اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺎ ﺿﺨﻤﺎ وﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ .ﺗﺸﯿﺮ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﻋﺎﺋﺪات ﻋﻮاﻟﻢ اﻷﻟﻌﺎب اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  180ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم
 2020إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  400ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم .2025

GLOBAL VIRTUAL WORLD REVENUE
*GROWTH
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اإلنفاق المميز
اإلنفاق داخل اللعبة

$100 B
$50 B
2025

2020

$0 B

* Grayscale Metaverse Report Nove 2021

Meta خريطة

2022 Q1
Working 2D POC
Web3.0 Wallet login
Launch ICO
P2P Crypto transfers
Vaiyo → Metacoms

2022 Q2
Launch IDO Xion.Finance
2D POC Android iOS
NFT Mining
NFT Exchange
Spaces VR Engine
Humans VR Engine

2022 Q3
Launch IDO
Start 3D Development

2022 Q4
Launch IEO
Tier 1 Listing
Metaverse members only
Designer competition

2023 Q1
Face scan verification
App Hackathon
Metaverse open

الفريق األساسي
Gvantsa Bukuri

Executive Assistant

Amir Naghavi

Mobile Lead Dev &
Co-Founder

Antony Chang
CEO & Founder

Hemant Pancholi
CTO & Co-Founder

Adrian Niculescu™
Advisor & Shareholder

Henk van der Heijden
Advisor & Shareholder

Ankita Pancholi
Martin Laur

Lead Dev & Co-Founder

Compliance Manager

Zied Chaabane
ICO Advisor

Suraj Jaiswal

Marketing Manager

متجر الصور الرمزية

أمثلة

كامي ار بدون طيار
…NFT 0xE7AB8
المنشئ Metalocal:
ساعة هولو
…NFT 0x7cA1f
المنشئ 3DWatchMaker:

وشم القلب
…NFT 0x8862
المنشئ :فنان الوشم
كلب لطيف
…NFT 0xDK9fE
المنشئ MetaMaker:

متجر المساحات
أمثلة

شاشة عرض عالية الدقة
…NFT 0xE7AB8
المنشئ MetaTech:

مكتب
…NFT 0x8862
المنشئ VRarchitect:

كامي ار األمن
…NFT 0x7cA1f
المنشئ MetaTech:

رقم الدخول50
…NFT 0xDK9fE
المنشئ MetaComs:

50

الفنNFT-
NFTمتجر الفن
أمثلة

فن 8bit
…NFT 0xE7AB8
المنشئ BitArtist:

فن الـ nft
…NFT 0x8862
المنشئ NFTartist:

فن ثالثي األبعاد
…NFT 0x7cA1f
المنشئ 3Dartist:

الفن المادي
…NFT 0xDK9fE
المنشئ :رسام

متجر البضائع

أمثلة

حبوب القهوة  1كجم
…NFT 0xE7AB8
البائع FairTrade:

مقاس الحذاء 42
…NFT 0x8862
البائع ShoeStore:

الدراجة اإللكترونية
…NFT 0x7cA1f
البائع BikeShop:

نظارات الواقع االفتراضي
…NFT 0xDK9fE
البائع GadgetStore:

متجر العربات

أمثلة

إنشاء الرمز المميز bep20
…NFT 0xE7AB8
البائع BlockchainDev:

صبغ المنزل
…NFT 0x8862
البائع :رسام

التدقيق اللغوي
…NFT 0x7cA1f
البائع :مدرس

مساعدة الكمبيوتر
…NFT 0xDK9fE
البائع ICTstudent:

بوتوي

لينكد ان

جماعة تلغرام

مويديم

تويتر

تلغرام عربي

تيدر

انستغرام

تلغرام أخبار

ينورتكلإلا ديربلا

فيسبوك

ديسكورد

metacoms.io
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