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مة لمقد ا

تدخل تقنية Blockchain في حقبة جديدة من العولمة تتجلى في 
انتشار اعتماد التشفير في جميع أنحاء العالم خاصة في األسواق 

الناشئة والبلدان النامية. 

     في الواقع  تعمل االتجاهات الحالية التي يرأسها تشفير البنك 
المركزي الصيني (تليها البنوك المركزية في البلدان األخرى) على 

تعزيز الوصول إلى األصول االفتراضية وخدمات التشفير واستخدامها 
في التجارة العالمية ومعامالت الند للند. 

     وعلى هذا النحو ، تقوم حالًيا العديد من البلدان ذات الثقافات 
التقليدية أو الحديثة في جميع أنحاء العالم بتجربة تنظيم واعتماد 

العمالت المشفرة.

   Covid-19    أدى إلى نمو هائل في السوق عبر اإلنترنت 
واألنشطة االفتراضية. على وجه التحديد ، نما قطاع الترفيه والعمل  
عبر اإلنترنت في السوق بشكل كبير منذ بداية األزمة ومن المتوقع 

أن يستمر اتجاه النمو في السنوات القادمة. نتيجة لذلك ، هناك 
فرص هائلة في السوق لمنتجات اإلنترنت اإلبداعية والبسيطة 

والميسورة التكلفة. وذلك بدافع للتطوير  والنمو  في كل من تبني 
التشفير وحجم السوق عبر اإلنترنت ، نحن متحمسون لتقديم منتج 

جديد األلعاب والمسابقات االفتراضية من خالل ألعاب جوائز متعددة. 
باستخدام blockchain لتقديم منتج شفاف  وبأسعار مناسبة  

للعمالء العالميين الذين قد ال يكون لديهم حساب مصرفي. 
على وجه الخصوص  يسمح منتجنا للمستخدم بالمشاركة في العديد 

من المسابقات باشتراك شهري قدره 9 دوالرات أمريكية فقط تحسبًا 

للفوز بجوائز صافية عالية من كل مسابقة. باستخدام العقد الذكي 
(smart contract)، تتم الدورة الكاملة إلدارة المسابقة من بدء 

المسابقة إلى االختيار العشوائي للفائزين ودفع عموالت التسويق 
بالعمولة بينما يتم تخزين المعامالت غير القابلة للتغيير على شبكة 

 .(Polygon) العامة blockchain

      عالوة على ذلك ، نقدم فئة واحدة من ألعاب الجوائز يشارك فيها 
إجمالي 70 العًبا افتراضًيا بينما يمكن بيع كل العب افتراضي عبر 

NFT إلى مستثمر خاص مقابل الحصول على 20٪ من جوائز الالعب 
إلى األبد.

    يحقق منتج جوائز االلعاب (real big ) الخاص بنا أفضل استخدام 
 (.blockchain , A):لتقنيتين ناشئتين

    باستخدام blockchain ، نوفر لمستخدمينا منتًجا آمن  بالكامل 
وشفاًفا وقابًال للتطوير (من خالل إلغاء أسعار الصرف ورسوم 

الوسيط). عالوة على ذلك ، نستخدم الذكاء االصطناعي( AI) من 
خالل تشغيل  التحليالت التنبؤية لتحسين رؤية المسابقات بناًء على 
المستخدمين من خالل (machine learning algorithms) على حد 
علمنا ، فإن منتج جوائز األلعاب  الخاص بنا هو حالًيا التطبيق الوحيد  

بالكامل المستند إلى تقنية ال blockchain في السوق إلدارة 
المسابقات االفتراضية.
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(R e a l B i g ) لمنتج  ا عه  صنا ء  ا ر و ما 

 ( lottery game) تندرج جوائز االلعاب عادًة ضمن ألعاب اليانصيب
التي يحتاج فيها المشارك إلى رسم مجموعة من األرقام من أجل 

احتمالية الفوز بجائزة. في المتوسط  
lot-) كل ثانية  يشارك شخص في البلدان المتقدمة في اليانصيب   

tery game ) من بعض البلدان المختلفة على سبيل المثال في 
إسبانيا ، هذا الرقم أعلى من ذلك ويمكن أن يصل إلى 80٪ من 

إجمالي السكان البالغين. ومع ذلك ، على الرغم من هذه الشعبية ، 
فإن هذه الصناعة بها عدد من العيوب الخطيرة التي تقلق كل 

مشارك:

مشكلة اللعب النظيف. ال يمكن لسلطات الدولة وال المدققين   
المستقلين ضمان عدالة القرعة ، األمر الذي يصد ماليين الالعبين 

المحتملين.

 ( lottery game) مشكلة تحصيل المكاسب . إذا فزت باليانصيب  
فقد يستغرق األمر ما يصل إلى 10 سنوات للحصول على المبلغ 

الكامل للجائزة. في هذه الحالة ، سوف تحتاج إلى دفع رسوم 
وضرائب مختلفة ، والتي قد تصل إلى 50٪ من األرباح.

المحدودية :. في العديد من البلدان ، توجد مشكلة في شراء   
تذاكر اليانصيب (lottery game ) بسبب عدم إمكانية الوصول إلى 

أنظمة الدفع أو البنوك.

يمكن لـ Blockchain معالجة جميع التحديات المذكورة أعاله التي 
تواجهها صناعة اليانصيب التقليدية (lottery game ). على سبيل 

 blockchain المثال ، أحد التحديات الرئيسية التي تم حلها بواسطة
هو عدالة اللعبة. في اليانصيب (lottery game ) المستند إلى 
blockchain ، تكون العملية  شفافة للغاية ، حيث يتم تسجيل 

البيانات الكاملة حول المشاركين والسحوبات والفائزين في دفتر 
األستاذ ويمكن التحقق منها بشكل عام. هذا يعني أنه حتى إذا 

خسرت رهاًنا ، فال يزال بإمكانك التحقق مما إذا كان أي من الفائزين 
قد تم اختياره بنفس اختيارك. لن يمنح عنصر الشفافية هذا الفائزين 

الثقة في معرفة أن مكاسبهم تم توزيعها بشكل عادل ، ولكنه 
سيساعد أيًضا في منع حدوث أي نوع من االحتيال أثناء توزيع الجوائز 

.blockchain قائمة على ( lottery game) في منصة يانصيب
     

 عالوة على ذلك ، يتم إجراء السحوبات آلًيا ويتم تشغيلها من خالل 
عقود ذكية (smart contract)، مما يقلل من مخاطر األخطاء دون 
تدخل بشري في العملية. فإن التوافر العالمي يمثل تحديا هائال. 
بسبب الحدود والقيود المحلية ، ال يمكن للمستخدمين المشاركة 

في أكبر اليانصيب (lottery game ) في جميع أنحاء العالم. يمكن أن 
تكون ألعاب اليانصيب Blockchain فرصة لجعل السحوبات أكثر 
ديمقراطية ، مما يمنح المزيد من األشخاص حول العالم فرصة 

للمشاركة.
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لمنتج ا على  مة  عا ة  نظر

تقدم المنصة الرئيسية الوظائف الرئيسية التالية:
حضور مسابقة مع الفائز   

حضور مسابقة مع 3 فائزين مصنفين  
حضور مسابقة عن طريق اختيار الفائزين والمجموعة  

بيع أصول NFT في السوق األولية  
بيع أصول NFT في السوق الثانوية  

NFT توزيع  الجائزة بين مالكي  

لمنتج ا ت  صفا ا مو

 يقدم ( RealBig ) ثالثة أنواع من ألعاب الجوائز: الفردي والمرتبة 
والتجميع. ينضم المستخدم إلى نظامنا األساسي عن طريق دفع 

رسوم اشتراك بحد أدنى (9 دوالرات) مقابل تلقي 40 نقطة ائتمان 
رمزية. بعد ذلك ، يمكن للمستخدمين استخدام هذه االعتمادات من 
خالل المشاركة في ألعاب الجوائز الخاصة بنا. وفًقا للنموذج الفردي  

سيكون للمسابقة فائز واحد ، بينما في ألعاب التجميع يمكن أن 
يكون هناك العديد من الفائزين. بمجرد أن يحتاج المستخدم إلى 

أرصدة إضافية ، يمكنه شرائها مقابل 99 سنًتا لكل رصيد رمزي. يوضح 
الرسم البياني أدناه نظرة عامة عالية المستوى على ثالث ألعاب ذات 

جوائز.

ل عما أل ا ج  ذ نما
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ل عما أل ا ج  ذ نما



بالنسبة لأللعاب الفردية، سيكون هناك ما مجموعه 10 مسابقات 
شهرًيا بجوائز تتراوح من 1 إلى 10 آالف دوالر أمريكي ورصيد رمزي 

للدخول من 2-10 لكل مسابقة و 10 تذاكر دخول بحد أقصى لكل 
مستخدم لكل مسابقة. عندما يتم الوصول إلى الموعد النهائي 

للمسابقة ولم يتم رفع رصيد رمزي كاٍف ، سيتم تمديد المسابقة 
تلقائًيا 3 مرات (3 و 5 و 7 أيام). بعد ذلك ، إذا لم يحالفك الحظ ، 

فسيتم إلغاء المسابقة (بدون تعويض). خالف ذلك ، سيتم اختيار 
فائز من مجموعة المشاركين.

  بالنسبة أللعاب التجميع، سيكون هناك ما مجموعه 10 مسابقات 
شهرًيا بجوائز تتراوح من 1 إلى 10 آالف دوالر أمريكي ورصيد رمزي 

للدخول من 2 إلى 10 لكل مسابقة و 10 تذكرة دخول بحد أقصى 
لكل مستخدم لكل مسابقة. 

في مسابقة تجميع الجوائز، يتم تقديم خيارات متعددة للمستخدم 
والتي يحتاج إلى اختيار واحد منها للدخول في تلك المسابقة. اعتماًدا 
على عدد االختيارات ، تأتي لعبة جائزة التجميع بأحد التنسيقات التالية: 

2 أو 3 أو 4 أو 5 اختيارات. لذلك بعد انتهاء المسابقة ، يختار نظامنا 
عشوائًيا خياًرا باعتباره الفائز ويوزع جائزة المسابقة بالتساوي بين 

جميع المشاركين الذين اختاروا هذا الخيار. بمعنى آخر ، على عكس 
نموذج Solo game ، يمكن أن يكون لتجميع ألعاب الجوائز فائزين 
متعددين ، بحيث يتم توزيع الجائزة اإلجمالية بالتساوي بين جميع 

الفائزين الذين توقعوا االختيار الصحيح. توقيت المسابقة (الموعد 
.Solo game النهائي والتمديد) هو نفسه نموذج

ل عما أل ا ج  ذ نما



باإلضافة إلى ألعاب الجوائز ، نقوم بإنشاء دوري افتراضي حيث تنضم 
4 فرق من 5 بطوالت دوري تسمي (palntes) إلى ألعاب تجميع 

الجوائز وتتنافس مع بعضها البعض. في المجموع ، سيكون هناك 70 
العًبا وسيتم بيع كل واحد منهم كأصل NFT للمالكين الذين 

سيحصلون على 20 ٪ من جائزتهم  إلى األبد. تتطابق الطريقة التي 
يعمل بها الدوري االفتراضي مع لعبة التجميع حيث على سبيل المثال 

، يتم تشكيل منافسة بين فريقين من كوكبين مختلفين من خالل 
اختالط أعضاء الفريق من كال الكواكب وتقديمها كخيارات 

للمستخدمين ، والتي يمكنهم االختيار من بينها. لذا فإن فريًقا يتكون 
من العبين من Moon Planet سيختلط مع فريق مكون من العبين 

من Earth Planet لتشكيل مسابقة تجميع مع 4 اختيارات أو العبين. 
 Earth plant وبالتالي قد يكون الفائز هو أول العب من

ل عما أل ا ج  ذ نما



User pay monthly subscription

Prize goes to winner & NFT owners 

Contest

Join Lottery 

NFT
+

Pooled
Solo

Ranked

Pooled

ل عما أل ا ج  ذ نما



(T o k e n  p l at f o r m ) لمميز  ا مز  لر ا منصة 

في هذا المشروع ، سوف نستخدم ثالثة أنواع من الرموز المميزة 
على النحو التالي:

ERC20 مع (RealB)  الرموز القابلة لالستبدال ICO  
ERC20 مع (RealP) الرموز المميزة لألداة المساعدة  
ERC721 مع (RealN) الرموز غير القابلة لالستبدال  

 ICO TOKEN  أو RealB محدودة العرض ويمكن تداولها في السوق 
الثانوية. ومع ذلك ، فإن رموز األداة المساعدة RealP المستخدمة 
في نظامنا ليس لها قيمة جوهرية وال يمكن تداولها في السوق. 
لديهم إمدادات غير محدودة. يتم استخدام النوع الثالث من الرموز 
المميزة أو RealN كـ NFT مع توريد وحدة واحدة فريدة لكل أصل 

وقابلية للتداول في السوق الثانوية.



يتم إصدار رمز ICO أو RealB الخاص بنا في 1B (أو1.000.000.000) 
من الرموز المحددة لكل منها بسعر 1 دوالر أمريكي. لذلك سنجمع 

10 مليون دوالر في 12 شهًرا. االنهيار أدناه خاص بعلمنا المميز:

ز مو لر ا

النمو واالكتساب 

صندوق الطوارئ واالحتياطي 

ميزانية التسويق 

نفقات بيع الرمز المميز 

ميزانية التأسيس طويلة المدى 

منحة التأسيس 

خصم الرمز المميز 

الدعم الفني والصيانة 

جوائز المسابقة
بيع للمستثمرين والعامة

عمولة البيع 

التنفيذيين والفريق 

أعضاء المجلس اإلستشاري 

المستشارون والشركاء 

أنصار األوائل 



٪10 100 مليون بيع للمستثمرين والعامة
٪30 300 مليون جوائز المسابقة

٪4 عمولة بيع 40 مليون
٪15 150 مليوًنا محجوزة لفريقنا

التنفيذيون والفريق: 2٪ أو 20 مليون  
أعضاء المجلس االستشاري: 1٪ أو 10 ماليين  

االستشاريون والشركاء: 1٪ أو 10 ماليين  
الداعمون األوائل: 1٪ أو 10 ماليين  
التطوير التقني: 10٪ 100 ماليين  

TOKEN 6 60 مليون خصم على التوكن٪
٪14 140 م خزينة

صندوق الطوارئ واالحتياطي: 10٪ 100 مليون  
الميزانية التأسيسية طويلة المدى: 4٪ 40 مليون  

٪21 210 مليون مجتمع
النمو واالستحواذ: 10٪ 100 مليون  

منحة التأسيس: 5٪ 1 50 مليون  
مصاريف بيع التوكن: 3٪ 30 مليون  

ميزانية التسويق: 3٪ 30 مليون  

(T O K E N  D I ST R I B U T I O N ) ز مو لر ا زيع  تو



نتبع االستخدام المخطط التالي للعائدات:

٪31 تطوير وصيانة
٪25 من المشتركين 

٪16 المجتمع والنظام البيئي 
٪12 مبيعات وتسويق

٪9 عمومية وإدارية
٪3 الشؤون القانونية واالمتثال

٪2 البنية التحتية وإدارة المشاريع
(token) 2 بيع الرمز المميز٪

ت ا لعائد ا م  ا ستخد ا

التطوير والصيانة 

المشتركون واالستحواذ 

المجتمع والنظام البيئي الشريك 

المبيعات والتسويق 

العامة واإلدارية 
القانونية واالمتثال 

البنية التحتية وإدارة المشاريع 
بيع الرمز المميز 



لمنفعة ا مز  ر وبيع  ر  ا صد إ

في هذا القسم ، نغطي تقويم األحداث متبوًعا بمعلومات بيع الرمز 
(token sale) المميز

ث ا حد ال ا تقويم 

نحن نخطط لبيع الرموز المميزة الخاصة بنا عبر مستثمرين من القطاع 
الخاص والجمهور باتباع جدول األحداث أدناه.

(t o k e n  sa l e ) لمميز  ا مز  لر ا بيع 

لبيع رموز ICO الخاصة بنا ، سنستهدف المستثمرين المعتمدين. كما 
نقدم خصومات لمشتري tokens  في وقت مبكر. أيًضا ، قد نبيع ٪5 
من إجمالي الرموز (tokens ) المتبقية لدينا ، وفًقا لتقديرنا الخاص ، 

إلى الجولة األولى من عمالء النظام األساسي.

يخ ر تا ث ا حد ال ا (t o k e n ) كن  لتو ا ر  سعا أ

15 ديسمبر 2021 يبدأ البيع الخاص أسعار رمزية مخفضة

15 مايو 2022 يبدأ البيع العام أسعار رمزية عادية

1 يوليو 2022 يبدأ بيع الصرف أسعار رمزية عادية

1 ديسمبر 2022 يبدأ بيع نهاية البيع العام 
وبقايا البيع

أسعار رمزية عادية

1 ديسمبر 2023 نهاية بيع المتبقي أسعار رمزية عادية



يبدأ بيع توكنات RealB في 15 ديسمبر 2021 ويستمر لمدة 12 
شهًرا. بعد هذا اإلطار الزمني ، يتم بيع الرموز المتبقية في 12 

شهًرا عبر مستثمرين من القطاع الخاص. راجع مخطط جانت في قسم 
خارطة طريق تطوير النظام األساسي للحصول على التفاصيل.

(sa l e  t i m e l i n e ) للبيع  مني  لز ا ل  و لجد ا

كما تمت مناقشته سابًقا ، لدينا ثالثة أنواع من الرموز المميزة في 
نظامنا. فيما يتعلق بالتوقيت ، سيتم إصدار الرمز المميز األول 

(RealB) في 15 ديسمبر 2021 ، والثاني في يوليو 2022 واألخير 
في نوفمبر 2022. راجع مخطط Gantt لخريطة طريق تطوير النظام 

األساسي للحصول على التفاصيل.

(t o k e n  t i m e l i n e ) ي  مز ر مني  ز مخطط 



سننشر ونطلق منصتنا على 6 مراحل في 25 شهًرا على النحو 
التالي.

(p r o duc t  r o a d m a p ) لمنتج  ا يق  طر طة  ر خا

الربع االول �2022

الربع الثالث 2022

الربع االول 2023

الربع الثاني 2022

الربع الرابع 2022

الربع الثاني 2023

RealBig تطبيق لعبة 
جوائز: PoC و ؤسسة 

PoC التطبيق: انتاج

جمع التبرعات اي سي 
او وإطالق تطبيق 

مؤسسة

 KYC ،جمع التبرعات ICO
 Stablecoin و / AML
التطبيق: تطبيق لعبة 

MVP & RealBig: MVP

 :RealBig تطبيق لعبة
 KYC / AML اإلنتاج و

 & Stablecoin
التطبيق: اإلنتاج

RealBig NFT التطبيق: 
MVP

 :NFT تطبيق RealBig
اإلنتاج
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