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؟Prime Star يف رامثتسالا اذامل

مالفألا

ةيفافشلا

قثاو نواعت

قوسلا ةيطغت

 ريياعم يفوتستو نيتم يراجت ساسأ اهل يتلا ةينفلا مالفألا Prime Star ضرعت

.ًايراجت ةحجان حبصت يكل ةنيعم

Prime Star  ىندألا دحلا غلبي .)يشماه غلبم( رالود نويلم 15.5 ىلا لصي ام بذجل ططخت  

ةرفشملا تالمعلا قوس يف تانكوتلا عيب متيس .رالود نويلم 3 يلاوح  SDEX.SG.

.ريهاشملاو دوويلوه يف ةجتنملا تاكرشلا زربأ عم Prime Star ةصنم لمعت

Prime Star ءاحنأ عيمج يف نيينلعملاو نيبعاللا نع ثحبن نحنو ،قاطنلا عساو عورشم يه  

اهنم ءزجب موقن نأ نكمي يتلا دعاوقلا ىلع طقف رصتقت ال نحنو ،عونتمو ريبك انقوس .ملاعلا .

2

ةيسفانت ايازم
.دحاو ةصنم ىلع ةياغلل ةباذجلا مالفألا نم ديدعلا Prime Star مدقي
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ةيلاملا ةءافكلا

ايجولونكتلا

 قوسلا نمً اءزج Prime Star حبصت نأب ةدئارلا دوويلوه تاكرشل ربتخملاو برجملا لامعألا جذومن حمس
.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف عجشم يرايلم عم ةيملاعلا

:ةصنملا ىلع ةمدختسملا ايجولونكتلا

1

2

3

)يزكرماللا يعامجلا تيوصتلا(  DCV  ايجولونكت
DCV يتلاو ،ةلتكلا مجحب تاضقانتلا بنجت ىلع دعاست نأ نكمي يتلاو ،لاومألا عيزوتو يزكرماللا تيوصتلل ةيلآ يه  

ربتعت نيوكتيبلا عمتجم يف نخاس شاقن عوضوم  .

DAICO  جمدي ديدج جذومن وه  ICO  ايازم ضعب عم  DAO. دقع رشن متي :يلاتلا وحنلا ىلع لمعي  DAICO  لبق نم  
دقع أدبي .عورشملل لاومألا عمج ديري دحوم ريوطت قيرف  DAICO  اهلالخ نم نكمي يتلا ةيلآلا ددحيو عاديإ عضو يف  

عاديإ صخش يأل  ETH  دازم وأ،دودحم ريغوأ دودحم عيب نوكي نأ نكمي .لباقملا يف تانكوت ىلع لوصحلاو دقعلا يف  
عيب وأ ،ةيلعافت تاقيبطت وأ ،يدنلوه  KYC درجمبو .قيرفلا اهراتخي ىرخأ ةيلآ يأ وأ ،ةيكيمانيدلا ةيدرفلا دودحب عم  

لعج ىلع ةردقلا فقوتت ،كارتشالا ةرتف ءاهتنا  ETH  حبصت نأ نكمي هساسأ ىلع ،يلوأ ةيزمر ديصر ءاشنإ متيو اضيأ  
لاودتلل ةلباق ةعلس زومرلا .

 دوقعلا حيتتو .ايمقر دقعلا ءادأ وأ ضوافتلاب مايقلا وأ ققحتلا وأ معدلا ىلإ فدهي يرتويبمك لوكوتورب وه يكذلا دقعلا
 ةيدقاعتلا طورشلا نم ةريثك اعاونأ نأب نودكؤي ةيكذلا دوقعلا هذه راصنأ .ةثلاث فارطأ نود ةقوثوم تالماعم ءادأ ةيكذلا
 ىلع قوفتملا يف نامضلا ريفوت وه دوقعلا هذه نم فدهلاو .امهيلك وأً ايئاقلت وأً ايتاذ يلك وأ يئزج لكشب ىرجت نأ نكمي
 ةفلتخملا ةرفشملا تالمعلا عاُبتو .دوقعلا مارباب ةطبترملا ىرخألا تالماعملا فيلاكت ضيفختو .ةيديلقتلا دوقعلا نوناق
.ةيكذلا دوقعلا نم ةفلتخم عاونأ مادختساب

 )ICO  + مكحلا ةيتاذ ةيزكرمال ةمظنم DAICO  ) DAOايجولونك

ةيكذلا دوقعلا
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ةيدرفلا ةيكلملا قوقح يف ليجستلاو لتكلا ةلسلس4
 عاونأو لاكشأ عيمج يف قوقحلا ليجست ةيناكمإ يه ةيركفلا ةيكلملا ريوطتل ةلتكلا تايجولونكت مادختسال ةماهلا ايازملا نم
 نوناقل يديلقتلا لاجملا يف اهيف رظنلا متي مل يتلاو اهيف ءايشألا لاخدإب ةيمقرلا ةئيبلا حمست ثيح .يركفلا طاشنلا جئاتن
 ءاكذلا" تايمزراوخو ،ينيجلا ريرحتلل يمقرلا فصولاو ،داعبألا ةيثالث جذامنلا ،لاثملا ليبس ىلع .ةيركفلا ةيكلملا
.كلذ ىلإ امو ،"يعانطصالا
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ةمدقملا

قوسلا ةسارد
 تاعيبم نم ةيملاعلا تاداريإلا تغلب 2016 ماع يف )MPAA( ةيئامنيسلا تاكرشلل ةيكيرمألا ةيعمجللً اقفو
 11.4 تغلب ثيح ،ادنكو ةدحتملا تايالولا يه مالفألل قوس ربكأ تناكو ،رالود رايلم رايلم 38.6 ركاذتلا
.رالود رايلم 6.6 هدئاع غلبي قوس ربكأ يناث نيصلا تناكو ،رالود رايلم

 ٪5 ةبسنب )رالود رايلم 14.9( ئداهلا طيحملاو ايسآ ةقطنم يف ركاذتلا تاعيبم تعفترا ،2016 ماع يف
 نييسيئر نيكرحمك )٪28+( دنهلاو )٪27+( نابايلا يف تناك ةدايز رثكأ نأ ثيح 2015 ماعب ةنراقم
.ومنلل

 نم براقي ام ىلإ 2016 ماع يف ٪8 ةبسنب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف امنيسلا حابرأ يلامجإ عفترا دقو
 طيحملاو ايسآ ةقطنم يف مقرلا اذهل جودزم ومن رارمتسا ىلإ ريبك دح ىلإ كلذ عجريو ، 164.000

.)٪18+( ئداهلا

 ومنت نأ عقوتملا نمو .٪11 ةبسنب ركاذتلا تاعيبم نم يملاعلا حبرلا عفترا ،تاونسلا سمخلا ىدم ىلع
.2020 ماع ةياهن لولحب رالود رايلم 49.3 ىلإ لصتو

 رهظت نأ اضيأ عقوتملا نم 2018 ماع نم قحال تقو يف رفوتتس يتلاو 2017 ماعل ةيئاصحالا تانايبلاو
.ًاريبكً اومن
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 .عساو قاطن ىلع مالفألا ةعانصو جاتنإ يف رامثتسالل ةصرف نييداعلا سانلا ىدل نكي مل اذه مويلا ىتح
 يأل حمسي امم ،ةبعللا دعاوق ريغي Prime Star .دوويلوه نيبعال رابك مه نويسيئرلا نورمثتسملا ناكو
.ًايراجت ةحجانلا مالفألا يف رامثتسالل صخش

Prime Star هذه .ةياغلل ةينهملا دوويلوه عيراشمل ةيرامثتسا ةادأ ةباثمب ربتعتو ةيزكرم ال ةصنم يه  
يجرخم لضفأ بذجتو دوويلوه جاتنإ تاكرش اهجتنت يتلا ةينويزفلتلا جماربلاو مالفألا يه عيراشملا  
اهساسأ ىلع متي يتلاو ،ةميقلا بتكلاو صوصنلا يف ةيرصحً اقوقح انؤاكرش كلتمي .دوويلوه نيلثممو  
ةينويزفلتلا جماربلاو مالفألا هذه ريوصت .



7

 .ركاذتلا تاعيبم نم موسرلا يف ةصح ربكأ ذخأتو برضت يتلا مالفألا نم ددع ربكأ جتنت دوويلوه
: ةمحض تاهويدتس ةتس انه نودئارلا

Sony / Columbia Pictures Walt، 20 th Century Fox, 
Warner Bros. Picture Disney Pictures، Universal Pictures، Paramount Pictures

Кассовые сборы в мировом масштабе, млрд долл.Кассовые сборы в мировом масштабе, млрд долл.

 )يكيرمأ رالود رايلملاب( 2016 ماع يف ركاذتلا عيبل ةيسيئرلا قاوسألا
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Global Box Office (billions of dollars)

يكيرمأ رالود رايلملاب ركاذتلا تاعيبم نم ةيملاعلا حابرألا

ادنكو اكيرمأ يف ركاذتلا عيب نم حابرألا مجح

نيصلا

نابايلا

$6,6

$2,0

1,9$دنهلا

1,7$ايناطيرب

1,6$اسنرف

1,5$ةيبونجلا ايروك

1,1$ايناملأ

0,9$ايلارتسأ

0,8$كيسكملا

0,7$ليزاربلا

0,7$ايلاطيإ

 جراخلا يف ركاذتلا عيب نم حابرألا مجح

ايسور

ادنك + اكيرمأ

$0,7

$11.4
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انفادهأو انتيؤر

 عم دوويلوه مالفأ ةعانص يف ةكراشملل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف امنيسلا قاشعل ةصرف مدقن نحن

.مالفألا هذه يف رامثتسالا ىلع مهتدعاسم لالخ نم نيجرخملاو موجنلا نيلثمملا

.مهيدل ةلضفملا موجنلا عم دوويلوه مالفأ يفً ارمثتسم حبصي نأ صخش يأل حمسن نحن

.ةيفافش رثكأ امنيسلا يف لمعلا لعج نم مكنكمن نحن

 نمً ابرق رثكأو ،ةيلالقتسا رثكأ اونوكي نأو ،رايتخالا يف ربكأ ةصرفلا نيجرخملاو نيلثمملا يطعن

.مهيبجعم

 لوصولا لالخ نم كلذو ،امنيسلا قاشع نم لتكلا ةلسلسل رالود رايلم نيثنا بذجل نيدهاج ىعسن

.ةماعلا تاقالعلاو يملاعلا قيوستلا ربع مهيلا

8



ةصنملا ايازم
:نيجتنملل ةصنملا ايازم

:نيرمثتسملل ايازم
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 نمض رامثتسالل ةريبك رايتخا ةعومجم
ةدحاو ةصنم

رامثتسالا عمجل ةلهسو ةعيرس ةقيرط

 راطإ يف رارقلا عنص يف ةرشابملا ةكراشملا
ةصنملا

 عم لمعلل ةصنمو ةفافش طورش
نيرمثتسملا

ةحبرم رامثتسا فورظ

 رابك نيرمثتسم نع ثحبلل ةجاح ال
نييجيتارتساو

 نيفلؤملا عم رشابملا ثدحتلا ةيناكمإ
ريهاشملاو

 نع يفاضإ لخد ىلع لوصحلا ةيناكمإ
تانالعالا قيرط

 PrimeCoin  تانيكوت  مادختسا ةيناكمإ
 تانيكوت ءارش دنع ةأفاكمك

StarMovieCoin

لتكلا ةلسلس يف مكقوقح ليجست

 تعمج يتلا لاومألا نم ةقحتسملا دئاوفلا
تانيكوت يلماح حلاصل صاخلا عاطقلا يف

StarMovieCoin

مكيبجعم عم رشابملا لصاوتلا



ةيئامنيسلا مالفألا حاجن

:نيرمثتسملل ايازملا

:يه ةيئامنيسلا مالفألا حاجنل ةيسيئرلا لماوعلا

ركاذتلا تاعيبم نم حابرألا

 " وه خيراتلا يفً احبر رثكألا مليفلا .ركاذتلا عيب نع ةجتانلا حابرألا وه عورشملا حاجنل يسيئرلا رشؤملا

 يسايقلا مقرلا ىلعً امدقتم ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف رالود رايلم 2.5 نم رثكأ ىلع لصح ثيح "راتافأ

 هذه ةعانص ىلع قفُنأ مك باسح مت اذإً ادج ةمخض ودبت ال ماقرألا هذه نإف ،كلذ عمو ."كيناتيت" مليفل

 تارم 11 يلاوحب رثكأ اهلباقم عُفدو ،رالود نويلم 200 نم رثكأ تفلكت "كيناتيت" و "راتافأ "ـــف ،مالفألا

.اهتميق نم

10

 نيحجانلا نيجرخملا

نيروهشملا نيلثمملا رابكلا نيعزوملا

حاجنلا
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:ً ايراجت ةيئامنيسلا ةحجانلا مالفألل تامالع

3 نام نوريآ

7 سيرويف دنأ تساف

)2013( نزورف

نومقتنملا

 تناك نيح يف ،رالود نويلم 200 هيجتنم فلك مليفلا اذه جاتنإ
 نمض حجنألا اهلعجي امم ،رالود 1 215 439 994 حابرألا

."نام نوريآ" ةيثالث

 ،ةياغلل روهشم هنوكو.رالود نويلم 190 جاتحا مليفلا اذه جاتنإ
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف عمج دقف

 .رالود 1 516 045 911 

 اذهو ،طقف رالود نويلم 150 ةكرحتملا موسرلا هذه جاتنإ ةفلكت تناك
 نوتركلا مليق .مويلا ةكرحتملا موسرلا مالفأل ةبسنلابً ادج ليلق

ملاعلا ءاحنأ عيمج يف حابرأ بلج "نزورف"
رالود 1 275 000 000 

 نييمقر لجسو ةريبك ةيبعش مهل تناك "نومقتنملا" مهرادصإ دعب
 1.52 مهحابرأ تغلبو ،رالود نويلم 220 مهتينازيم تغلبو .نييسايق

.رالود رايلم
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ةيفخلا تانالعإلا
:امنيسلا خيرات يف ةيفخلا تانالعإلل ةيلاعف عقاوملا رثكأ ىلع ةلثمأ

BMW

Jack Daniel’s

 ةكلمملا ،1995( "يآ ندلوغ" يف ةديدجلا ةفوشكملا اهتارايس جيورتل رالود نييالم 3 ويلبد ما يب ترمثتسا

ً اروفو .دنوب سميج 007 يلايخلا يناطيربلا ليكولا نع رشع عباسلا مليفلا - )ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا

 ال دغلا" رشع نماثلا مليفلا يف .رالود نويلم 300 يلاوحب تايبلط ةكرشلا تقلت ،مليفلا اذه رودص دعب

 اهتامالع Omegaو ،BMW، Smirnoff كلذ يف امب ،تاكرشلا نم ديدعلا تجور ،)1997( "تومي

 نإ لوقلا يغبنيو .لدابتملا جيورتلا تاقفص كلذ يف امب ،رالود نويلم 70 نم رثكأ اهتفلك يتلا ةيراجتلا

 ةلضفملا تاعاسلا Smirnoff و Omega تاعيبم تعفترا ثيح .ًاحاجن رثكأ تناك تاءارجإلا هذه جئاتن

.)ةعنصملا ةكرشلا بسحب( ٪900 ةبسنب

 مليف يف  Jack Daniel's يكسيولا جيورت يف رالود نويلم 1.2 يلاوح Seagram ةكرش ترمثتسا

ً ايسيلوب مليف ناك يذلاو ،)ىمظعلا ايناطيرب ،اسنرف ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ،1992( "ةيساسأ ةزيرغ"

 ةلوطب يف ريهاشملا( نوتس نوراش ىلع سالغود لكيام هحرط طقفً ادحاوً الاؤس الإ فلكي مل ثيح .ًاريثم

 ملو .فاعضأ 5 ىلإ ةكرشلا تاعيبم ةدايز ىلإ ىدأ امم ،"؟ ال مأ لايناد كاج يفكي له" :)مليفلا يف

نآلا ىتح ةيدقنلا هتئفاكم نع فشكي
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يلاملا جذومنلا

:ةصنملا هذه ىلع ةضورعملا ةيئامينسلا مالفألا نم دحاو يف ركاذتلا عيب نم تادئاعلا ىلع ةلثمأ

رالود نويلملاب *

ةيلامشلا اكيرمأل تاريدقتلا

ابوروأل تاريدقتلا

ايسأل تاريدقتلا

ةيملاعلا تاريدقتلا

ضفخنم لعف در

ضفخنم لعف در

ضفخنم لعف در

ضفخنم لعف در

41,4

26,6

33,1

101,1

32,7

17,3

26,1

76,1

طسوتم لعف در

طسوتم لعف در

طسوتم لعف در

طسوتم لعف در

81,4

70,3

71,7

223,4

67,3

55,3

62,2

184,8

171,4

165,3

167,2

503,9

101,8

117,8

89,3

308,9

62,4

37,2

51,1

150,1

107,5

117,9

110

335,4

216,2

201,4

195,3

612,9

4,5

2,1

3,8

10,4

11,7

9,6

4,7

26

14,1

12,2

6,2

32,5

7,2

5,3

6,4

18,9

10,6

9,7

8,2

28,5

18,4

16,4

10,3

45,1

148,2

88,5

120,5

357,2

278,5

262,8

256,8

798,1

521,9

513,1

468,3

1503,3

يلاع لعف در

يلاع لعف در

يلاع لعف در

يلاع لعف در

.انتصنم ىلإ عبرلا يف ىوتسملا اذه ىلع مالفأ 4-3 جاتنإل دراوم بذجل ططخن نحن

موي 60 و 1 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

موي 60 و 1 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

موي 60 و 1 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

موي 60 و 1 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

موي 180 و 61 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

موي 180 و 61 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

موي 180 و 61 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

موي 180 و 61 نيب ام ةرتفلل ركاذتلا عيب كابش

Blue Ray / DVD عيبلا نم ناتنس  

Blue Ray / DVD عيبلا نم ناتنس  

Blue Ray / DVD عيبلا نم ناتنس  

Blue Ray / DVD عيبلا نم ناتنس  

 ةلصلا تاذ تاجتنملا

 ةلصلا تاذ تاجتنملا

 ةلصلا تاذ تاجتنملا

 ةلصلا تاذ تاجتنملا

)ةديدجلا لامعألا عيب(   ىرخا

)ةديدجلا لامعألا عيب(   ىرخا

)ةديدجلا لامعألا عيب(   ىرخا

)ةديدجلا لامعألا عيب(   ىرخا

: عومجملا

: عومجملا

: عومجملا

: عومجملا



ريهاشملا نولثمملا
:لاثمأ ،موجنلا رابك ةكراشم لمشت نأ ططخملا نم عيراشم ىلعً ايلاح لمعن نحن
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تارب سيرك

تيب دارب

جريب رتيب

نولك جروج   

يريك ميج

ويرباك يد ودرانويل

بيد ينوج

يشتير ياغ

نامدلوأ يريج

ليه انوج

لم ينواد تربور

كييلريبميت نتساج

ليراف ليو

 تيمس روري

نيجور تيس

نيرخآ ريهاشمو



ليومتلل عورشم
 عمج ميظنتل لوألا اندقع انعقوو .ةدحاو لمع ةركف ىلع لعفلاب Prime Star تقفاو دقف
.مليفلا ليومتل دراوملا
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BURNT TRAIL

 يلودلا ميظنتلا عم عارصلا ةصق يه هذه
 ةرتفل نادلبلا نم ديدعلا يف "دوسلا ناوخإلا"
 مليفلا ثادحأ نأ ثيح ،نرق عبر ىلا لصت
 ةيصنلا قوقح عيمج .ةيعقاو صصق ىلع ةينبم
   .Latitude 52  ىدل ةظوفحم

 ةينازيمب يملاعلا جاتنإلاو قوسلل ةينويزفلتلا جماربو ةديرفلا مالفألا نم ددع Latitude 52 ةظفحم لمشتو

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .رالود رايلم 1 نم رثكأ ىلا لصت تاعيبملا تاعقوتو يكيرمأ رالود نويلم 100 ـب ردقت

 ."Burnt Trail" مليف عورشم لمع قيرف ضرعن يلي اميفو . ةصاخ ةناكم هل يذلاو "Burnt Trail"مليف

 ال بصانملا ضعب ،مليفلا اذه يف ةكراشملل فطصت ةيسيئرلا ةلعافلا تاهجلا هيف تناك يذلا تقولا يف

 نم ردق ربكأ نم انلمع قيرف ىلا مامضنالاو عورشملا يف ةيملاعلا ةكراشملا ةيناكمإ مامأ ةحوتفم لازت

 طسوتملا نم ريثكب ىلعأ يه ةيلبقتسملا ةيملاعلا تاعيبملاو عقوتملا هحاجن .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعيبملا

.ةيقيقح ثادحأ ىلع مليفلا دنتسيو يترماغمو يمارد لمعلا عون نأ ثيح ،امنيسلا يف مالفألا حاجنل

 ةيرظنو ،ةصاخلا تالاكولا لمعو ،يلودلا باهرإلاب ةلصلا تاذ تاعوضوملا نم ةعومجم مليفلا لمشيو

.ماظنلا دض حافكلا يف ناسنإلا رودو ةرماؤملا
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بويتويلا يجورمل ىلعألا 25ـلا ةعومجم يفً اوضع فيتس ربتعي

غريب رتيب :جارخإ

تارب سيرك :يسيئرلا لثمملا

 ،ةريثملا ةيرصبلا تاريثأتو .ةيقرشلا ابوروأ ،)ايتاورك( ناقلبلا ،ايقيرفأ ،طسوألا قرشلا :ةبيرغلا نكامألا

.كلذ ىلإ امو ،ةيلاتقلا تادعملاو تارئاطلا مدختست دهاشمو ،تاراجفنالاو ،ران قالطإو ،تادراطمو

 ميفلا جرخمو )نشكألا( ةراثإلا نم عونلا اذه نم ةلثامم عيراشم ذيفنت يف ةحجانلا ةربخلا يوذ نم قيرف

 ةدايز عم ،٪7.5 ةبسنب جاتنإلا فيلاكت يفً اضافخنا ةريخألا ةعستلا مالفألا ترهظأ امك .غريب رتيب وه

 عيمجو عسوأ قاطن ىلعو ةلثامم عيراشم ىلع لمعلا يف ةربخ هيدل جرخملا نأ ثيح ٪31 ةبسنب تاعيبملا

 .ددحملا تقولا يف اهنم ءاهتنالا مت همالفأ

 ،Forbes ةمئاق يف نييدئارلا نيلثمملا ةسمخلا ةمئاق يف جردملا ،تارب سيرك لثمملا يدؤي : موجنلا قيرف

 .هترهش ومن ةدايزب تاعقوت عم ةرهشلا ةورذ يف وه نآلا سيرك .جاتنإلا تاكرشلٍ لوخد ربكأ اوبلج نيذلاو

 ،رالود رايلم 1.5 نم رثكأب تاعيبم ققح يذلا رمألا ،نيأزج يف "ةرجملا سارح" :زايتما عورشم ثدحأ

 عم يلاتلا هءزج ضرع متيس يذلاو ،" ةيساروج ةقيدح " زايتمالا يف ةلثامم ىرخأ عيراشم نعً الضف

 رهشأ ةتس لبق ربكأ لكشب هتيبعش ديزيس اذهو ،2018 وينوي 22 يف ضرعيسو ةلوطبلا رود يف تارب

.Burnt Trail" " مليف ضرع نم طقف

.مهريغو ،سرام ونوربو ،اناهيرك  ملاعلا ىوتسم ىلع نييروهشملا نينانفلا بذج ةيناكمإ

 ةبحاصملا ىقيسوملا  ءاشنإو مادختسا يف ةعساو ةربخ هيدل تراويتس فيتس ىقيسوملا عورشملا لوؤسم

. MTVةزئاج ىلع تارم ةدع لصحو ةيئامنيسلا مالفألل
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 ديس حبصت فيك :زغل
ةصاخلا كتايح

 ةايحلا ةفرعم لثمي يذلا يزاجملا لايخلا وه "زغللا"
 ال تارماغملاب ةئيلم ةريثم ةصق لكش يف  ةريغتملا
 اهل قبسي مل ةيصخش 32 ىلع يوتحي هنأ .قدصت
."زغللا"ـل يرحسلا ملاعلا يف طقف دجوت يتلاو ،ليثم

 ربكألا اهقيقش عم ثدحت يتلا ةبيهرلا تارييغتلا ءازإ غلاب قلقب رعشت تاونس عست رمعلا نم ةغلابلا يليأ

 يرحس زغللا نأ اهيلإً ادعاو ،ةضماغ ةآرم ةبلع اهل عيبي نيرج ديسلا ،يلحملا جلاعملا رجتم يف .موت

 عم ةيرحسلا ةبلعلا يطعت يليأ .هتايح ديس هلعجيو لب ،يقيقح صخش ىلإ اهقيقش طقف لوحي نل اهلخادب

 موت .هدعاست فوس اهنأ اهبلق لك نمً ةلمأ ،رشع سداسلا هداليم ديع نم نيموي لبق طقف موتل زغللا

 بيرغلا ملاعلا اذه يف مهعبتت يليأ .يرحسلا اهملاع ىلإ نولقتنيو ،زغللا نوعمجي اميإو كيج هئاقدصأو

.يرحسلا حاتفملاب اهحتفو ةيآرملا ةباوبلا ىلإ قيرطلا اورمي نأ بجي ،مهرايد ىلإ ةدوعلل .قدصي ال يذلا

 و "رتوب يراه" ءامسأ رارغ ىلع ،تارالودلا تارايلمب هتميق ردقت "زغللا" عورشم نأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو

 رنراو ،ينزيد تلاو تاهويدوتسا لثم ،ةمخضلا دوويلوه تاهويدوتسال ةبسنلاب ."يبيراكلا ةنصارق"

 لايخلا مالفألا .ركاذتلا كابش يف ةمخضلا ةحبارلا تابرضلا لثمت امً ابلاغ لايخلا مالفأف ،اهريغو سورب

ًاجاور رثكألا دوويلوه تاجتنم نيب نم يه
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 ةديرف ةيسيئر ةيصخش 15 رود بعلت نأ ررقملا نم -نيلثمملا لضفأ ةمئاق يف نيجردملا مهيف امب -لثمم  15

 هذه .دحاو مليف يف مهعمج متي نيذلا نيلثمملا لضفأ نيب قوبسم ريغ ددع اذه نأ ثيح ."زغللا" يف

.مليفلل يراجتلا حاجنلا صرف ةيادبلا نم ديزتوً ةلاعفً ايئانثتسا ةينالعإ ةلمح نمضت اهدحول ةقيقحلا

.دوويلوه يلثمملا لضفأ  15

 يف كيرشك هعم نواعتلا مزتعي ،مخض ويدوتسا وه ينزيد تلاو ةكرش
."زاغلألا"ـل يملاعلا عيزوتلاو جاتنإلا

.يكسنيبريف روغ ؛وريفيرت نيلوك ؛نودروك ليب ؛يشتير يغ ؛نوتريب ميت  :نوحرتقملا نوجرخملا

 يراغ  ؛ليراف ليو  ؛بيد ينوج  ؛تيب دارب  ؛يراك ميج  .نبالا ينواد تربور  :نولمتحملا نولثمملا

.ينولك جروج  ؛ليه نوج  ؛نوتيك لكيام  ؛نيجور ثيس  ؛نوسنوج نياود  ؛كيلربميت نيتسوج  ؛نامدلوأ

.تفيوس روليات ؛غنيتس ؛رتسوف ديفيد   :نوحرتقملا نويقيسوملا

غربمورتس تربور :حرتقملا ينفلا ريدملا

 يكيرمأ رالود 150.000.000  :ةينازيملا

تاونس 2 يلاوح  :جاتنإلا ةدم

 تاعيبم نم تاداريإلا ساسأ ىلع ردقت( $ 800.000.000 :ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ركاذتلا تاداريإ

)2017-2012 نيب ام ةرتفلل مالفألا ةئف سفن يف ركاذتلا
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سيئرلا رمأ
 ةسركم ،ةيلصأ ةصق نم "سيئرلا رما" ريوصت متت "

 وج يف تافاقثلا عارصو ةيكيرمألا ةيسورلا تاقالعلل

 ٌيعوضوم ةصقلا هذه .ةيباجيإ ةقيرطبو حرملا نم

 يتلا ةيبعشلا عيضاوملا سمت يهف انرصع يفً ادج

.ةيلودلا رابخألا يفً ايموي اهضرع متي

 نأ ديري هنا ررق هنا لاق -ايسور سيئر -نيتوب ريميدالف ،نويزفلتلا ةشاش ىلع يراك ميج مليف ضرع دعب

 ناجرهملا حتتفي نأ ديري امك .ةمداقلا ةعاس 48 ـلا يف هموجن ميركتل يئامنيسلا وكسوم ناجرهم دقعي

 نويزفلتلا قيرف وه - ةمهملا هذه لثمب قثي يذلا ديحولا بعشلا ،تقولا قيضلً ارظنو .يراك ميج عم ةلباقمب

                                                                                                                                                                          .دوويلوه ىلإ وكسوم نمً اروف اهلاسرإ متي يذلاو ،دالبلا يف ءابغ رثكألا

 ةيديموكلا لعفلا دودر نم ةلسلس ببسي طبضنم ريغ نويزفلت مقاط يرجي سيلجنا سول يف امنيب

 ريغ نع مهربجي اضيأ نكلو ،يراك ميج عم ةلباقم ءارجإ نم طقف سيل مهعنمت يتلاو ،ثراوكلاو ةيوضوفلا

 ةطخ هيدل يذلاو -ريرشلا نامكلا فزاع نانسألا بيبط - شحافلا ءارثلا وذ ينغلا عم لصاوتلا ىلع دصق

.ملاعلا يفً اريثأت سانلا رثكأ نم دحاو حبصي يكل دوويلوه ريهاشم لتقل

 ءابغلا ظحلا نم جيزم مادختساب ريرشلا نانسألا بيبط ةطخ فاطملا ةياهن يف نويزفلتلا مقاط لشُفي

.ًادج نتمم ناك يذلا يراك ميج ةلباقمب مهل حُمسو ،ىمعألا
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:ةيلاتلا بابسألل ةيلاع ةيراجت ةميق هل "سيئرلا رمأ" مليف

.زرذرب رنراو نوكيس مليفلا اذهل يملاعلا عزوملا نإف ،اهل ططخم وه امك

سبيليف دوت  :نوحرتقملا نوجرخملا

 رشيف السإ .نوسدرافس كين .نيفيد مدآ ؛ليراف ليو ؛يراك ميج :نولمتحملا نولثمملا

 يكيرمأ رالود 30.000.000 :ةينازيملا

ً ارهش 15 يلاوح  :جاتنإلا ةدم

 لخدلا ساسأ ىلع ريدقت( رالود 300.000.000 ابيرقت لصت :ركاذتلا تاعيبم نم ةيملاعلا تاداريإلا
)ةلثامملا مالفألا عاونأ نم

ةركتبمو ةديرف ةركف ىلع ينبم
ةنهارو ةيعوضوم ةيضق
حاجنلاب ًادج لفاح لجس عم ةريبك ةكرش لبق نم جاتنإلا
يديموكلا مليفلا عونا
دوويلوه تاهويرانيس يبتاك لضفأ ةمئاق نم :ويرانيسلا بتاك
دوويلوه يلثمم لضفأ ةمئاق نم :نولثمملا
دوويلوه يجرخم لضفأ ةمئاق نم :جرخملا
مليفلا تامتت نم ريبك ددع ىلع ريوصت ىلع ةردقلا
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ءايحإلا تقو
 لولح نع نوثحبي نيذلا سانلا نع وه مليفلا اذه
 ىلإ نوبهذي مهف .ةيداع ريغ ةقيرطب مهلكاشمل
 لح نكمي ال ثيح ملاعلا يف ىوقألا رحاسلا
 معد وأ بائتكالا تاداضم ةدعاسمب مهلكاشم
مهرسأو مهئاقدصأ

 نورميس انلاطبأ .ةقيقحلا ةايحلا ىلا رحسلا ملاع نم لصوملا ربتعي هنأل ،ةدعاسملا مهديس نم نوبلطي مه

 سوقطلاب نورعشي فوسو .مهفواخمو مهددرت عم مهسفنأب نولتقي فوسو ،ةنونجملا براجتلا مظعم

 ةيؤر نيدهاشملا عيطتسي فوس .مهتلاه ةداعتسا نم نونكمتيس ىتحو ،مهحاورأ نوري فوسو ،ةيناحورلا

 لك .هعون نم ديرف ينمز لودج لضفب نيكراشملاب هطابتراو رحسلا لمع ةيفيكب ةقلعتملا تايلمعلا عيمج

 رثكألا رحسلا رهظي فوس .لبق نم ءاوهلا ىلع دحأ ضرعي مل يتلا ءافشلا نم ةديدج ةصق يه ةثداح

 .ملاعلل هتوق ريخألا يف هيلإ لوصولا نكمي ال يذلاو ةيرس

.)ضرعلا هلوح رودي ام اذه( ةيميمح رثكألا صصقلاو ضرألا بكوك ىلع ةفشكتسملا ريغ نكامألا رثكأ

رالود نويلم :ةينازيملا

رالود فلأ 700 :صاخلا لاملا سأر

رالود فلأ 200 :عيبلا لبق ام

رالود فلأ 100  :ئراوطلا يطايتحا



 تانويكلا رود
.)movie tokens( امنيسلا تانكوت و PrimeCoin تاكوتلا نم نيعون مدختسي ةصنملا راطإ يف

 ،ICO ةياهن يف .عيبلل ضرعت فوس مهنم نويلم 105 و ICO قالطنإ لبق نكوت نويلم 135 رادصإ متيس
.ةققحم ريغلا تانكوتلا عيمج ديحوت متيس

 نم رثكأو موجنلا عم يصخش ءاقل وأ مليفلل لوألا ضرعلا روضح لثم ،ةصاخ تآفاكم ىلع نولصحي انيدل نيرمثتسملا ضعبو
.ريثكب كلذ

PrimeCoin

مليف يأ يف ETH 1 رامثتسال تائفاكم X يطعي PRIME نكوت 1

:ةيلاتلا صرفلا رمثتسملا اوطعي مهن
))تيوصتلا( ةينفلا عيراشملل يلوألا رايتخالا
 ةينفلا عيراشملا يف رامثتسالا نع تآفاكم يقلت 
ريهاشملل صاخ رايتخا

ICO يف ىلوألا ةكراشملل ةصرف 
عيراشملا يف رامثتسالل تآفاكم 

 عورشملا يف موجنلا نع تامولعم كلذ يف امب ةيرصح تامولعم ىلع لوصحلا 
موجنلا عم تنرتنإلا ربع لصاوتلا 
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 عم ديزي PRIME نكوت مادختساب ةدحاولا ةرملل ةأفاكملا مجح
يلاتلا ينمزلا لودجلل اقفو تقولا رورم

2020 راذآو2018 راذآو

7%

14%

20%

2019 راذآو



 امنيسلا تانكوت
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.هب صاخ زيمم نكوت ءاشنإ متي ،ديدج مليف لكل

 ءىشُنم عمً ادقع ةصنملا عقوتو .رامثتسالا لباقم يف مدختسملا ىلا امنيسلا تانكوت ميدقت متي

 تاعيبم نع ةجتانلا حابرألا نم ٪20 ىلا ةفاضإلاب اهتارامثتسا عيمج ددستو عورشملا

 ىلإ ةلوحملا ةدئافلا ةبسن ضفخ وأ عفر مليفلا نيفلؤملل قحي ،هسفن تقولا يفو .مالفألا

.تانكوتلا باحصأ

 

 ءانثأ ةصنملا ىلع ةضورعملا امنيسلا تانكوت يلماح نيب دراوملا عيمج نم ٪80 عيزوت متيو

 تانكوتلا فاضت نأ بجي ،مليفلا ىلع ةعوفدملا موسرلا نم ةدئافلا عيزوت لجأ نمو .عيزوتلا

.Prime Star ةصنملا باسح ىلإ



ةصنملا فئاظو
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:نيجتنملل

رامثتسالا ىلع لوصحلا ةعباتم عورشملا ةشقانمو تيوصتلا  ثحبلا ضرغب عورشم ءاشنإ
 تارامثتسالا  نع

:نيرمثتسملل

 بحس/جارخإ
تانكوتلا

 باسح ةرادإ  مليفلا ىلع
رمثتسملا

تانكوتلا نيزختو ليمحت

  موسرلا ةعباتم
 ةعوفدملا

مالفألا ةعانص يف رامثتسالا

عورشملا ةشقانمو تيوصتلا

 يعامجلا تيوصتلا( DCV ةيلآ مدختسيو ،تامييقتلاو تاشقانملل صصخم Prime Star جذومن
ةيليغشتلا تارارقلا ذاختال )يزكرماللا
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تانامضلا

 يناثلا عبرلا يف MAS صيخارت ىلع لوصحلل ططخن نحنو ،ةروفاغنس يف ةلجسم انتكرش
 لمعنس ،لمعلا ريس يف نيكراشملا نم مهريغو نينلعملل كلاومأ لاسرإ لبق .2018 ماع نم
.)رمثتسملا( قحلا بحاصو ةصنملا نيب كرتشم قافتا ماربإ ىلع

 ققحتلل لباقو فافش ماظن ءاشنإ ىلا عورشملا يف لتكلا ةلسلس ايجولونكت مادختسا حيتي
 عمتجم ةداقل حمسن فوسو ،انماظن ةيفافش ديكأت لجأل ةصنملا يف نيكرتشملا عيمجل
 ءاشنإب موقنس ،2018 ماع ةياهن يف .لتكلا لسالسل ليجستلا باتك ىلإ لوصولا نيعجشملا
.ةينويزفلتلا جماربلاو مالفألل ةيركفلا قوقحلا ليجستل لتكلا ةلسلس ةمدخ



ICO

اهرادصإ مت يتلا تانكوتلا عيزوت
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.PRIME نكوت نويلم 135 رادصإ متيس ،ICO عم لمعلا راطإ يف

.عيبلل ةحاتم PRIME نكوت نويلم 105 نوكيس اهنم

 ةصرفلا PRIME تانكوت رفوتسو ،)مويرثإ( Ethereum ERC20ايجولونكت ىلع PRIME نكوت دمتعيو
.ةصنملا ىلع مالفألا يف رامثتسالا دنع تآفاكم ىلع لوصحلل

 هذه يف اهيلع صوصنملا كلت ريغ ىرخأ ضارغأ يأل اهمادختسا نكمي ال PRIME تانكوت نأ مولعملا نمو
.عورشملل ينورتكلالا عقوم ىلعو ةقيثولا

.ىرخأ ةيلام ضارغأل وأ ةبراضملل PRIME تانكوت مادختسا بجي ال

 مادختسا وأ عيب اهيف رظحي يتلا ةيئاضقلا تايالولا يف مادختسالا وأ عيبلل تسيل PRIME تانكوت
 قح اهيكلام حنمت ال كلذل ،اهلداعي ام وأ ةيلام قاروأ وأ مهسأ PRIME نكوت لثمت ال .ةيمقرلا تانكوتلا
 رخأب وأ لكشب نورثؤي ال PRIME تانكوت يكلام .اهلوصأ وأ PRIME STAR يف فرصتلا قح وأ ةيكلملا
.اهتطشنأ ىلع وأ ةكرشلا يف تارارقلا عنص ىلع

70%

10%

15%

ICO يكرتشم

ءاكرشو قرفلا

 قودنصلا
يطايتحالا

2%
زئاوجلا

3%
نيراشتسالا



نامضلا تامدخ
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ICO تامدخ

؟ ICOـل نامضلا تامدخ يه ام

ICO نامضلا تامدخ ايازم

 ليهست لجأ نم هب قوثوم ثلاث فرط مادختساب ةطبترم اهنأل ةيرورض ICO ىدل نامضلا تامدخ نإ

 ءاهتنالا دعب لاومألا بحس نع نولوؤسم مهنأ وه ةيمهأ رثكألا ءيشلاو .اهيرمثتسمو عيراشملل تالماعملا

.نيرمثتسملل لاومألا ةداعإ وأ ،ىرخا تايلمعل اهئاطعإ امإ متي فوسو ICO نم

 ةلمعلل يلصألا ضرعلا عم ةطبترم اهنأل ،تايديلقتلا اهتاريظنلً ادج ةهباشم يه ICO نامضلا تامدخ

 رداصم لالخ ةلسرملا لاومألا نم نيعم غلبمب طورشم لكشب ةطبترم ةعيدو وه ةعيدولا نامض .ةرفشملا

 لقن نم الدب :يلاتلا وحنلا ىلع ICO نامضلا ةمدخ لمعتس ،تنرتنإلا ةكبش ىلعو .)ةثلاث فارطأ( ةيجراخ

 يهتني ىتح نماضك لمعي يذلاو لقتسم ثلاث فرط ىلإ اهلاسرإ متيس ،عورشملا ىلإ اروف رمثتسملا لاومأ

.كلذ دعب طقف لاملا ىلع عورشملا ريدم لصحي فوس .هيلع يتلا تامازتلالا ذفني وأ عورشملا

 يططخملاً اضيأ عجشتو ،مهلاومأو نيرمثتسملا يمحت اهنأ يهICO  نامضلا ةمدخل ةيسيئرلا ةزيملا

 فوسو multisig ربتعت يتلا ةصاخ ةظفحم يف لاومألا عمج متيسو .مهتامازتلاب ءافولا ىلع عيراشملل

 )نامضلا ءالكو( ءالؤه نم نينثا نييعت متيس ،تالاحلا مظعم يف .نيددحم نامض ءالكول طقف ةحاتم نوكت

 تابلطتملاب يفي عورشملا نأ نم دكأتلاو ICO نم ققحتلا نع نولوؤسم ءالكولا نأ ثيح عورشملا اذهل

.ةددحملا طورشلاو تابلطتملاب يفيو ةدوعوملا

 عورشملا حنم متيس هنإف ،مهتامازتلا عيمجب ءافولاب عورشملا وروطم ماقو تابلطتملا نم ٍيأ ءافيتسا مت اذإ

 يف ةداع لاومألا ردصتسو .multisig ربتعت يتلا ،ةظفحملا يف ةرفوتملا لاومألا مادختسا قح ءىدابلا

 ICO عورشم نأ ضرتفنل ،لاثملا ليبس ىلع .عورشملا نم ةفلتخم تارتف وأ راوطأل ،لحارملا نم ةعومجم

.رالود نويلم حاجنب بذتجا
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 يكيرمأ رالود 100.000 ريفوت متي ةيادبلا يف .لحارم رشع ىلإ غلبملا ميسقت وه لمعلا جذومن ذيفنت ةطخ
 لامكتسا كلذ دعب نامضلا ليكو عباتيس مثو .تامولعملاو تانايبلا عمج ةلحرم يف عورشملا يروطمل
 نيروطملا لامكتسا روف .ديعاوملاب ءافولا ساسأ ىلعً اضيأو ،ةررقملا طورشلا ىلإً ادانتسا ةقحاللا لحارملا
 ،ةظفحملا نم ىرخآ رالود 100.000 غلبم مهئاطعإب نامضلا ليكو موقيسو ،ةيلاتلا ةلحرملا أدبت مهتلحرم
.هلمكأب عورشملا يهتني ىتح اذكهو



قيرطلا ةطارخ

Prime\Star ةصنملا موهفم ريوطت

"BURNT TRAIL" مليف دقع عيقوت

ةصنملل ةيسايقلا ةخسنلا رادصإ

  SDEX.SG لدابتلا ةصنم ىلعPrimeCoin ةلودج

 مالقألل قوقحلا ليجستل ةصاخ لتك ةلسلس ءاشنإ
ىقيسوملاو

 ىقيسوملاو مالقألا قوقح ليجستب ةصاخلا لتكلا ةلسلس لعج
نيمدختسملل ةحاتم

ICO

Fourth quarter of 2017

December 2017

March 14, 2018

April 2018

Third quarter of 2018

Fourth quarter of 2018

March 12, 2018 - April 25, 2018
105 million tokens

Price of one token – US$0.15 
Soft Cap US$3 million

Hard Cap US$15.5 million

29 



تائفاكملا جمانرب

03/12/2018 

03/19/2018

03/26/2018

04/02/2018

04/16/2018

04/09/2018
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 %10 ىلع نولصحت فوسف ،رياربف 12 لبق ETH 30 نم رثكأب عورشملا يف نورمثتست متنك ام ةلاح يف

 رالود 0.10 مكفلكيس دحاولا نكوتلا نإف رياربف 12 لبق رالود 100.000 مترمثتسا ام ةلاح يفو .ةئفاكم

  .طقف

+ 15%

+ 10%

+ 8%

+ 6%

+ 4%

+ 2%



ةعمجملا تارامثتسالا عيزوت
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35%

30%

10%

قيوستلا

ةصنملا ريوطت

نورخألا نولواقملا

7%

1%

7%

 ةينوناقلا تاقفنلا
ةيميظنتلاو

 بهاوملا معدو ةيريخلا تاقفنلا
ةباشلا

 قودنصلا
يطايتحالا

10%
ءاكرشلاو قيرفلا
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انقيرف

نيلروتوب ايليإ
عورشملا ريدم

فيستنمويت يسكيلأ
لتكلا ةلسلسلا روطم

فوتولوز نوطنا
مدختسملا تاهجاو روطم

ابوش روغإ
ةيمدخلا تاقيبطت روطم ،تايجمربلا سدنهم

Oksana Zyablova
Head of Investment Relations
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نيناف ريميدالف
مالفألا ريدم

افون انيلي
ةماعلا تاقالعلا ريدم

فوستيفش لفاب
قيوستلا ريدم



34

نويراشتسالا

 تاهويدوتسال جتنم /بتاكك لمع .رخأً اعورشم 16 و "يذالولفلا روقصلا" ،"نوسرفيج" ،"ةديجلا تاقوألا" مليف
 عبرأ لمع ."ةيمكلا ةرفطلا" لسلسم جاتنإل "يميإ"ةزئاجـل نيترم حشرت ً.اماع 20 ةدمل نويزفلتلا تاكبشو دوويلوه
 ةرادإ قرف بيردتو شيجلا بيردتل عيراشمب ماق .ةيعادبإلا تاينقتلا دهعم, ،USC ثوحبلا ةمظنم جتنم /بتاكك تاونس
.ةيثحبلا تاكرشلا و دوويلوهل ينهملا جاتنإلا نيب عمجلا :صصختلا .يلخادلا نمألا ةرازول ةعباتلا ئراوطلا

 لثمم وه لراك .دالبلا لخاد رالود نويلم 835و ،رخأ عورشم 182 ،" ديعسلا رومليج " ،"روتاديرب " ،"يكور" مليف
 جروجو ،"يكور" مالفأ ةلسلس يف ديرك ولوبأ رودب همايقب رثكأ فورعم وهف .فرتحم قباس مدق ةرك بعالو يكيرمأ
 هسفن نم ةيلايخلا ةخسنلا رود بعلو ،"يكين لتيل" و "رومليج ديعس" يف نوسرتيب سباشت ،"روتاديرب" يف نوليد
 ةركل ينطولا يرودلاو ،Oakland Raiders يف زرسيو بعل ،مدق ةرك بعاكو ." ثولب ةلئاع" يديموكلا لسلسملا يف
.مدقلا ةركل يدنكلا يرودلا يف B.C. Lions يدان يف اضيأو ،مدقلا

 قحتلاو اينروفيلاك بونج يف كيام أشن ؛يركسع راشتسم / جتنم وه  .رخأ عيراشمو ،"رايتخالا"و ،" رتيافراو" مليف
 تروف يف يساسألا بيردتلا ىلإ بهذو .شيجلا يف يطايتحالا بيردتلا جمانربب ةيوناثلا ةسردملا يف هرغص نم
 قحتلا فاطملا ةياهن يف لكيام .ىلوألا سرحلا ةبيتك  يف ةمدخلا يف رمتساو 2001 ماع يف ايجروج ةيالو يف غنينيب
 مالفألل هبح نأ ثيح ليصف دئاق ىلإ يداع ران قلطم نمً اءدب ،بصانملا لك يف لاتقلا ىلع بيردتلل تارود رشعب
."Warfighters " ىعدي "History " ةانقل ةيقئاثولا مالفألا نم ةلسلس جاتنإ ةيناكمإ يف دسجتت ةيلاتقلا هتربخو

فوتسرتلوو بوب

زرسيو لراك

نتراغموب لكيام
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 يفً اعيبم رثكألا ، "The Grounds for Love" فلؤم ،رابخأ مدقم ،لسارم ،يفحص ،ةماعلا تاقالعلا راشتسم
 ىلع رهظ .CBC نويزفلت ةانق ىلع ؛ةيدنكلا ةعاذإلا ةئيه يف تاونس ينامث ةدمل لوب لمع .نوزامألا ةانق نم نيحيشرت

CTV, CNN ةركل ةينطولا ةطبارلل ضوفمك لوب لمع ،2015 ماع ىلإ 2013 ماع نم .ىرخألا ةيسيئرلا تاكبشلا ىلعو 
.ةيدنكلا ةلسلا

 ملاع يآر لخد .يركسع راشتسم / جتنم وه  .ىرخأ عيراشم 6 و "يكيرمأ صانق" ،"ديحو جان" ،"رولاف فوأ تكآ"
 عورشم لمعلا تقو يف تاكيتكتلا يفً اراشتسم لمعلا لصاوو "رولاف فوأ تكآ" ىلع لمعلا دنع يئامنيسلا جاتنالا
."History"  ةانقل "رايتخالا " و "Warfighters" ةيقئاثو مالفأ ةلسلسً ارخؤم جتنأ دقو ."ديحو جان" غريب سرطب

 يتلاو ريرحتلاو جاتنإلاب ةقلعتملا هلامعأ .ةيكيرمأ ةيركسع ةدعاق ىلع أشنو ايناملأب خينويم يف ناير دلو .ررحم
 لوأ نع "رولاف ةديسلا" و مدخ CNN ةانق ىلع ةيقئاثولا مالفألاو "رحبلا دارج نيلكورب" ،" وريه نشكأ تسال " لمشت
 ممصي ناير ،بتاكك .Navy SEAL ةيكيرمألا ةيرحبلا ةصاخلا تاوقلا يف مدخ يذلاو ،دالبلا يفً ايسنج لوحتم
 لوأ ربدت هنا لاقو ،2016 ماع يف .Plan B Entertainment ةكرش و نفارك سيفو ،نسرتيب غناغفلوول عيراشم
 ةانقو جريب رتيب يذيفنتلا جتنملل "Warfighters" تاقلح ةعبرأ نع الضف ،"The watcher" ،ةيئاورلا همالفأ
"History"

يليار لوب

ازودنم يآر

ريامتور ناير



 نويلم 500 نع يلامجإلا مهلخد ديزي نيذلا نيرخآلا نينانفلا رابك نم 14و ،Music Mogul، STP، LL Cool Jay ريدم
 ىقيسوملا ةعانص يف ةيرادإلا ةربخلا نم اماع 25 نم رثكأب عتمتي تراويتس فيتس .فيتس ةدايق تحت رالود
 اذه ريدي Steve Stewart Entertainment ةكرش سيئرو سسؤمك .MTV زئاوجلا نم نينثا ىلع لصح.هيفرتلاو
 عم دوقع مربأو ةيقيسوملا هتليجستب ةمخضً احابرأ هتكرشل نمض ثيح ةيهيفرتلا هتكرش سيلجنا سول نم نانفلا

 Sony Music، Warner Bros. Records, AtlanticRecords, Capitol Records, Disney's لاثمأ ةديدع تاكرش
Hollywood Records, A & M Records, Geffen Records, ElektraRecords, American Records, 

Maverick Records, EMI Music Publishing, Famous Music Publishing, Rondor Music, Warner 
Chappell Music Publishing،

 Universal Music Publishing. تقولا لاوط بويتوي ىوتحمل جورم 25 لضفأ دحأ هنأ امك .

تراويتس فيتس
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 يداو" كلذ يف امب ،ةينويزفلت مالفأوً ايئاورً امليف 25 نم رثكأ نيل وردنأ جتنأ دقو .جرخمو جتنمو دوويلوه بتاك
 نم هريغلً اضيأ بتكو ،نيوانعلا هذه مظعم وأ ءزج بتك ."ديبس كيج" و "ةلتاقلا ةفطاعلا" ،"بنذملا ةليل" ،"ةاتف
 »MGM «Mortal Passions يف نيزئافلا ءامسأ كلذ يف امب ،مالفألا نم ريثكلا روص .تاهويدوتسالاو نيجتنملا
.Showtime و CBSـل ةيلصألا مالفألاو "يس وأ اذ " سنادناص يف ةيمسرلا ةقباسملا

 ليبس ىلع طقف( ردنو يفيتسو دنسيارتس اربراب ،نوسكاج لكيام لاثمأ موجنلاو ريطاسألل ءانغلا ذاتسأ - زغير ثيس
 لصح ."Singing For The Stars " فلؤمو "Speech Level Singing" ءانغلا سسؤم وه .)رصحلا سيلو لاثملا
."يمارغ" ةزئاج 135 نم رثكأ هعومجم ام هنئابز

نيل وردنأ

زغير ثيس
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 بتاكك ةينهملا هتايح ناثان ديسلا أدب ."بولغ ندلوغ" زئاوجو "يميإ" يتزئاجب زئاف .جرخمو جتنمو دوويلوه بتاك
 تجتنأ دقو ."تايبهذلا تانبلا" يسيئرلا بتاكلاو يذيفنتلا جتنملا حبصأ ام ناعرسو ."نوسنيب" برض ةلسلس يف
 The Fanelli" ةينويزفلت جمارب أشنأو ،هطاشن ةورذ يف ةينويزفلتلا جماربلا نم ةعاس ةئام نم رثكأ ناثان ديسلا

Boys"،و"The Louie Anderson Show"، و "Pacific Station"، و"Platypus Man" ، و "The Secret Diaries 
of Desmond Pfeiffer". يليراف ةوخإلل يكيسالكلا يفاقثلا مليفلا فلؤم وه ناثان ديسلا "Kingpin". اضيأ لمع ً

 ."يدل لضفملا خيرملا"و "هذه للح" كلذ يف امب ،ةريبكلا دوويلوه مالفأ نم ديدعلا يف لوؤسمو ويرانيس راشتسمك
 يف كرتشا يذلا ويرانيسلا وهو ،رج-غنيدوغ ابوك ةلوطب "براقلا ةلحر" يف ريدمك ةرادإلا يف هل روهظ لوأ ناكو
 كلذ دعبو ،"ةيكيسالك ةدابع" زدلونير نايار ملفل ةلمكت ،»2 ردلياو ناف" هل جارخا عبات مث ً.اضيأ ناثان ديسلا هفيلأت
 ةلسلسو ،"شر ميات غيب" ردصا كلذكو ،"The National Lampoon" ةدعاسمب يليراف ةوخالل »يوب ةبيقح« جتنا
 ةيراجتلا تانالعإلاو ةيديموكلا عقاوملا نعً الضف ،Nickelodeon ةكبشلل ايلود ةحجانلا ارتسكروا ةعومجم نم
.ةفلتخملا تاكرشلل

ناثان تروم

 ،نوج نوتلا ،غنيك يب يليار ،دناسيارتس اربراب لثم نيزرابلا نينانفلا ءالؤهل جتنأ يذلا ،يروطسالا ىقيسوملا جتنملا
 ،زمايلو ايسند ،سيثام ينوج ،شاك نآ زور ،نطسوب ،نومياد لين ،نوارب يبوب ،شيفغنيك و ريو بوب ،تيملا لوفتيرغ
 .يب ،نينب جدير كوأ ،ليغ لاتسيرك ،سيول يل يريج ،دراغاه لريم ،رنريت انيت ،اكنأ لوب ،نوتسيا انيش ،درابيش غت
 A & R ـل قباسلا سيئرلا بئان .)مهنمً اضعب طقف انركذ( ناغروم يرو ،زنوج جروج ،دراغاه لريم ،ساموت

Columbia Records (Sony Music Entertainment)، سيئر بئان ) A & R MCA Records (Universal 
Music Group. 26 ردصا دقف   ،ًامومعو .امنيسلاو نويزفلتلا يف جاتنالا لاجم يف تازاجنإلا نم ددع اضيأ هيدلو 

 ةزئاجل ةيفاضإ تاحيشرت ةعبرأ كلذ يف امب ،تارم ثالث"يمارغ" زئاوج ىلع لصحو ،ةنيتالب 8و ةيبهذ تاموبلا
 نم ديدعلا ىلعو ،"يليت" ةزئاجو "بولغ ندلوغ" ةزئاجو "راكسوأ" ل حشر ،"Cable Ace " ةزئاجو ،"يمارغ"
 ةزئاجك تاناجرهملا هذه لثم يف مظنتو دقعت يتلا زئاوجلا نم ديدعلاو "Ampex"و "BMI "و "ASCAP" زئاوجلا
.ةيسنرفلا ىقيسوملا ناجرهمو ةينابايلا ىقيسوملا

تنايد سينيد



 ،Warner Bros و  Walt Disney Company ةكرشلً اماع نيعبرأ ةدمل لمع يذلا روهشملا روصملا وه يار جيرج
 ،يناب زغابو ،يفوجو ،كاد دلانودو ،سوام يكيم لثم ،ملاعلا يف ةلضفملا ةينوتركلا تايصخشلا نم ديدعلا ركتبمو
.ريثكلاو ريثكلا مهريغو غيب يكروبو ،كاد يفادو

يآر جيرج
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زئاوجلا جمانرب
ICO Prime Starـل يقيوستلا جيورتلا راطإ يف زئاوجلا جمانرب ميظنت متيس

PRIME تانكوت 2 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 20 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 4 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 50 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 6 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 100 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 8 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 300 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 10 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 1000 عم وضعلل تسوبير 1

PRIME تانكوت 2 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 20 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 4 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 50 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 6 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 100 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 8 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 300 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 10 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 1000 عم وضعلل تسوبير 1

PRIME تانكوت 4  - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 300 عم وضعلل تسوبير 1
PRIME تانكوت 8 - نيكرتشملا نم رثكأ وأ 1000 عم وضعلل تسوبير 1

Mentioning our project in a video posted by video blogger who has 10-30 thousand followers – 120 PRIME
Mentioning our project in a video posted by video blogger who has 30-60 thousand followers – 240 PRIME

Mentioning our project in a video posted by video blogger who has 60-100 thousand followers – 350 PRIME
Mentioning our project in a video posted by video blogger who has more than 100 thousand followers – 500 

PRIME

عوبسألا يف PRIME تانكوت 10 - ئدتبملا وضعلل عيقوت 1
عوبسألا يف PRIME نكوت 20 - وضعلا عيقوت 1
عوبسألا يف PRIME نكوت 60 - ةيوضعلا لماك وضعلل عيقوت 1
عوبسألا يف PRIME نكوت 120 - ءاضعألا رابكل عيقوت 1
عوبسألا يف PRIME نكوت Hero и Legendary - 200وضعلل عيقوت 1

عوبسألا يف PRIME تانكوت 10 - ددجلا ءاضعألل ةيزمرلا ةروصلا
عوبسألا يف PRIME نكوت 20 - وضعلل ةيزمرلا ةروصلا
عوبسألا يف PRIME نكوت 60 - ةيوضعلا لماك وضعلا ةيزمرلا ةروصلا
عوبسألا يف PRIME نكوت 120 - ءاضعألا رابكل ةيزمرلا ةروصلا
عوبسألا يف PRIME نكوت Hero и Legendary - 200وضعلل ةيزمرلا ةروصلا

PRIME تانكوت 10 - دحاو قيلعت

PRIME تانكوت URL - 10 عم دحاو قيلعت

Twitter

Facebook

Vkontakte

Youtube

Bitcointalk

Decenter.org, Golos.io, Steemet

Reddit 
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ماكحألاو طورشلا
 ءارش وأ عيب لاكشألا نم لكش يأب حرتقت وأ عجشت الو طقف فيرعتلا ضرغل ضرعت ةيلاتلا ةقيثولا

 ال PRIME STAR تانكوت كالتما .اهب مكحتلل قوقح يأ PRIME STAR تانكوتلا حنمت ال .تانكوتلا

 نم هنإف ،رابتعالا يف عمتجملا تاعالطتساو ءارآ ذخأ متيس اذإ ىتح ،امهب صاخ قح يأ اهلماح حنمي

 نم عون يأ يف وأ رارقلا عنص يف ةكراشملا يف قح يأ يطعت ال PRIME STAR تانكوت نأ مولعملا

.PRIME STAR  ةصنمب ةطبترملا لامعألا ريوطت

 ةعانصلا تارشؤم تابثإل طقف ةقيثولا هذه يف ةدراولا حابرألاو لخدلا ىلع ةلثمألا عيمج ميدقت مت

.قيوستلا ةطخلً اقفو جئاتنلا ىلع لوصحللً انامض تسيلو ،ةطسوتملا

 تالاكولا فلتخم بناج نم ةباقرلاو فارشإلا ىلإ لتكلا ةلسلسلاب ةقالع اهل يتلا تايجولونكتلا عضخت

 نم لمعلا كلذ يف امب رثكأ وأ ةرمل مالعتسالل ةضرع نوكت دق PRIME STAR  تانكوت .ةيميظنتلا ةيلودلا

 لثم ،ةيمقرلا تانكوتلا ةيكلمو مادختسا ىلع ةضورفملا دويقلا -رصحلا ليبس ىلع سيل-نكلو ،مهبناج

PRIME STAR طبت نأ نكمي يتلاوÇ تانكوت باستكا كلذك وأ ،مهفئاظو ددحت وأ PRIME STAR يف 

.لبقتسملا

حبرلاو لخدلا تانامض بايغ

يعيبطلا لدعملا يف كشلا ةلاح
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 دقو .تارامثتسالل ةينوناقلا تامازتلالاب ةطبترم وأ ةيمسر تارامثتسا PRIME STAR تانكوت ربتعت ال

 دونبلا لك قيقحت ىلع نومزاع نحن امنيب .ةعقوتم ریغلا فورظ ببسب ةقیثولا هذھ يف ةنیبملا فادھألا ریغتت

 ، PRIME STAR تانكوت ءارش يف نيكراشملا صاخشألا عيمج نأ موهفملا نمف ،ةقيثولا هذه يف ةروكذملا

ةصاخلا مهتيلوؤسم ىلع كلذ نولعفي نأ

تارامثتسا تسيل PRIME STAR تانكوت
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 يف امب ،ةرفشم ةلمع يأ رطخلل ضرعت نأ نكمي ،ةيمكلا رتويبمكلا ةزهجأ ريوطت لثم ،ةينقتلا تاراكتبالا

.PRIME STAR تانكوت انه كلذ

 ةميق نوكلتميس اهنإف ،تارامثتسا اهرابتعا يغبني ال PRIME STAR تانكوت نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع

 PRIME ةصنم ىلع فشتكا اذإ ام ةلاح يف مهتميق ضفخت نأً اضيأ نكميو .تقولا رورم عم ةنيعم

STAR تايبلس وا ءاطخأ اهتاقيبطت و اهمادختسا.

 دجوي ال ،اهتميق ةراسخ وأ نادقف ةلاح يفو .ICO ءارجإ لالخ اھعمج متی يتلا لاومألا یلع نیمأتلا متی ال

.هب بلاطي نأ يرتشملل نكمي ماع وأ صاخ نيمأت لثمم

ةيمكلا بيساوحلا

ذيفنتلا تايبلس

ةيلاملا دراوملا نادقف رطاخم

 وأ لامعألا تابيترت لشف ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،ةفلتخم بابسأل نكمملا نم

 لاومألاب ةلصلا تاذ ةقحاللا قيوستلا ةطشنأ عيمجو PRIME STAR ةصنم نأ ،قيوستلا تايجيتارتسا

.ةحجان ريغ نوكت دق ICO ءارجإ لالخ اهعمج مت يتلا

 عيمج نيب عمجلا متي .ةيقافتالا هذه عوضومب قلعتي اميف نيفرطلا قافتا لماك ةيقافتالا هذه لكشتو

 وأ تانامض دجوت ال .ةقيثولا هذه يف ةقباسلا طورشلاو تانامضلاو ضورعلاو تاشقانملاو تايقافتالا

 هذه يف ةحارص هيلع صوصنم وه ام ءانثتساب ،نيفرطلا نيب ةينمض وأ ةحيرص تايقافتا وأ طورش

.بولطملا وحنلا ىلع نافرطلا اهيلع عقوي ةيطخ ةقيثوب الإ ةيقافتالا هذه ليدعت زوجي الو .ةيقافتالا

حاجنلا نامض يف لشفلا رطخ

لماكتلاو جمدلا



42

 رطاخملا ىلإ ةفاضإلاب .ًايبسن ةربتخم ريغو ةديدج ةينقت يه ،PRIME STAR لثم ،ريفشتلا زومر

 رهظت دق .PRIM STAR قيرف لبق نم اهب ؤبنتلا نكمي ال رطاخملاً اضيأ كانهو ،ةقيثولا هذه يف ةروكذملا

.انه ةفوصوملا كلت ريغ ىرخأ لاكشأ يف رطاخملا هذه

ةديدج ةينقت مادختسا رطاخم

 ةقلعتملا بقاوعلا عيمج لمحتتو ةصاخلا كتيلوؤسم ىلع طقف وه PRIME STAR تانكوت كمادختسا

 نامض يأ نود اهرادصإ خيرات نم كيلإ PRIME STAR تانكوت لاسرإ متيس .PRIME STAR ةصنملاب

 ةيلاحلا فادهألل وأ ةيراجتلا ةميقلل ةينمضلا تانامضلا عيمج كلذ يف امب -ةينمض وأ ةحيرص -عون يأ نم

 داعبتساب حمست ال ةيئاضقلا تايالولا ضعب نأل )ةيركفلا ةيكلملا قوقح كاهتنا نود( ةيركفلا ةيكلملاو

.كيلع قبطني ال دق ةينمضلا تانامضلل هالعأ دراولا ءانثتسالا نإف ،ةموعزملا تانامضلا

تانامضلا ميدقت ضفر

 تانايب PRIMEةصنم يف لوصألاب ةطبترملا تانكوتلاو PRIME STAR تانكوت ءارشو عيب بلطتي دق

 يتلا ةيصخشلا تانايبلا ةلثمأ نمضتت دق .درفلاب فرعت يتلا تامولعملا يه ةيصخشلا تانايبلا .ةيصخش

 لوصحلا نكميو .سكافلا ماقرأو فتاوهلا ماقرأو ينورتكلإلا ديربلا نيوانعو نيوانعلاو ءامسألا اهعمج متي

 ،تالسارملاو ،تنرتنالا ىلع انعقوم ربع تاقيبطتلا كلذ يف امب ،قرط ةدعب ةيصخشلا تانايبلا ىلع

 ةسايس لوبق لالخ نم ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نمضن نحن .ينورتكلإلا ديربلاو ،سكافلاو ،فتاهلاو

.لامعتسالا طورشل لاثتمالاو ةيلخادلا ةيصوصخلا

 ماظنلا نم ةلماعملا هذهب قلعتت تانايب يأ ةلازإل ةلماعم يأب هيف موقي كنب بلطي نأ درفلل قحي ،ةماع ةفصبو

 مدختسم يأ ،وحنلا اذه ىلع .ةمربم تالماعم يأ لوح تانايبلا فذحب حمست ال لتكلا ةلسلس .يفرصملا

 دهشي نأ PRIME لوصأو تانكوتلا مادختسا وأ / و ءارش عم ةلصتم لتكلا ةلسلس ربع تالماعملا ءارجإ

 ةلسلس نم تانايبلا هذه نم يأ ةلازإ بلط يف مهقح ضفر ريفوت نعً الضف ،قبس ام نومهفي مهنأ مكضيو

 بتكم عم ةقيثو ةكارش يف لمعلاو ةلمتحملا ةينوناقلا رطاخملا ةرادإلً اريبكً امامتها يلون اننأ ثيح لتكلا

.انيمدختسم ةيامحلً ادج ًقومرم ييلود ةاماحم

تانايبلا ةيامح
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 انب صاخلا ليمعلا ةفرعمبً اريبكً امامتها يلون اننإف ىربك ةيلود ةيراجتً الامعأ ريدن انرابتعاب انرودل ارظن

 نمآ فافش لمع جذومنب ةرفشملا تالمعلا باحصأو انئالمع ديوزت لجأ نم لايتحالا اياضق ةحفاكمل كلذو

 ريغوأ اهب بوغرم ريغ رصانع لبق نم انتامدخ مادختسا مدع نامض لجأ نم رطاخملا نم ىندألا دحلا عم

 ةيفاك تامولعم ىلع لوصحلا قيرط نع انتايلمع ليهست مزتعن نحنو ،ةعورشملا ريغ اهعفاود زيزعتل ةينوناق

 ىلع لوادتلل ةلباقلا لوصألا ىلع رمتسملا صحفلاب مايقلا ءارجإو ،ليمعلا ةيوه نم ققحتلاو انئالمع نع

.ههوبشملا تايلمعلاو ءالمعلا ىلع ءوضلا طيلستو ،PRIME ةصنم

لايتحالا ةحفاكمو ءالمعلا ىلع فرعتلا
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لصاوتلا تاونق
Site:

https://primestar.io

WhitePaper:
https://primestar.io/whitepaper.pdf 

Github:
https://github.com/primestario

Telegram:
https://t.me/primestario

Facebook:
https://www.facebook.com/primestario

Twitter:
https://twitter.com/PrimestarNews

Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/primestar/ 

Reddit:
https://www.reddit.com/user/Primestario/ 

Instagram
https://www.instagram.com/primestarnews/

E-mail:
info@primestar.io 




