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اُغ َ٤اُوبدّ ٖٓ رحِ َ٤أُؼ٘٣ٞبد اُزٌشاسىخ ُزذا ٍٝػٔالد
اُزشل٤ش األٓضَ
ٓ 19بسط 2018

. 1همدهة لourTell
 1.1.1نظرة عاهة
ٗحٖ ٗوذّ عٓ َ٤وجَ  ،ال ٓشًضّ ، ١حَِ ٍُشغٝس اُزٌشاسُ ١زذاٍٝػٔالد
اُزشل٤شاألٓضَ.
ٗحٖ ٗغزخذّ ٗظبً
ٓب ٣غٔ ٠اُزًبء اُؼبؼلٓ ٞٛٝ ، ٢ض٣ظ ٖٓ رحِ َ٤أُشبػش ٖٓ
ٓحِِ ٖ٤حو٤وٓ ٖ٤٤ؼزٔذٝ ، ٖ٣ث٤بٗبد ظخٔخ ٝرؼِْ آُ ٖٓ ٢أعَ إٗشبء ٓ٘صخ
رًبء اصؽ٘بػ ٢رغٔح ثزٞهؼبد اُغٞم ثٔؼِٓٞبد شجً ٚبِٓخ.
ً ٖٓ أُؼشكخ حز ٠أٜٗب رجذأ
ً ًج٤شا
إٕ األعٞام أُبُ٤خ ٓعؽشثخ ٝرزؽِت هذسا
ػٔالد اُزشل٤ش ٝؿبُجب
كٓ ٢حبُٝخ اُز٘جؤ ثبُ٘زبئظٛ .زا  ٞٛاُحبٍ ك ٢عٞم
ٓب رٌ ٕٞأًضش حذح ثغجت اُؽج٤ؼخ اُؼبسظخ ٝؿ٤ش أُؼِ٘خ ٌُض٤ش ٖٓ
أُزذا.ٖ٤ُٝ





ثشذح رحذ ٓصذسٛب
ثذ ٕٝع٤بم
٣غبء رلغ٤شٛب
ثبإلًشا / ٙصائق

رغٔغ ٓ٘صخ اُزًبء اُؼبؼل ٢ث ٖ٤عٔ٤غ عٞاٗت رحِ َ٤اُغٞم اُزوِ٤ذٝ ١رٞحذٛب
ثزحِ َ٤أُشبػش ؿ٤ش أُغجٞم٣ .زْ إسعبٍ ٓال ٖ٤٣اُشعبئَ كٓ ٢غٔٞػبد ػٔالد
اُزشل٤ش ًَ ٣ ، ّٞ٣زْ اُزلٌ٤ش كٛ ٢ز ٙاُشعبئَ ٝرحِِٜ٤ب ٖٓ هجَ اُجشش
اُحو٤وٛ .ٖ٤٤زا ٣غبػذ ػِ ٠عجٜز .ٖ٤أٝالً  ،عٔ٤غ أعضاء اُج٤بٗبد صح٤حخ
رٔبً
ٓب ٝهذ حذصذ ثشٌَ ؼج٤ؼ ٢د ٕٝرذخَ ؼشف خبسعٛٝ ، ٢زا ٣غٔح ثزحَِ٤
ً
ً
ًب .صبٗ٤ب  ،إٕ اعزخذاّ ٓحِِ ٖ٤حو٤وٖ٤٤
أُؼ٘٣ٞبد األًضش صذهب ٝحو٤و٤
ُِٔشبػش ثذالً ٖٓ اعزخذاّ اُ٥خ ثشٌَ خبُص ٣غٔح ُ٘ب ثعٔبٕ إٔ ٗٔٞرع٘ب ٣صجح
أًضش دهخ ٣ٝجذأ ك ٢سثػ ٗوبغ اُج٤بٗبد ٤ًٝل٤خ رلبػِٜب ٓغ ثؼعٜب اُجؼط.
ML
رحذس اُؼذ٣ذ ٖٓ أُشبًَ اُشبئؼخ أُزًٞسح أػال ٙػ٘ذ اعزخذاّ ٗٔٞرط
كوػ.

1.2االعزخذاّ اُحبُ٢
ٓ1.2.1حِِ٢آٍؼ٘٣ٞبد

ك ٢كجشا٣ش  ، 2017رْ دٓظ ٓ 50حِالً ٖٓ أُؼ٘٣ٞبدًٝ .بٕ ٣زؼ ٖ٤ػِ٠
أُحِِ ٖ٤اُحص ٍٞػِ ٠دسعخ اُجٌبُٞسٞ٣ط ًحذ أدٗ ٠كٓ ٢غبٍ ر ١صِخ حز٠
ٌٞٗٞ٣ا ٓؤ٘ٛ ٖٓ .ٖ٤ِٛبى  ،خعغ أُحُِِ ٕٞذٝسح ٌٓضلخ ٓذرٜب  5أعبث٤غ
ٝآزحبٕ رحش٣ش ٖٓ ١أعَ رإٌٔٝٞ٤ُ ِْٜ٤ٛا ٓحِالً ُِضوخ ػِ ٠أُ٘صخ.

ًا ٖٓ أثشُ ، 2017 َ٣ذ٘٣ب ٓب ٣ض٣ذ ػٖ ٓ 200حَِ ك ٢أُغَٔ  ،ك ٢ظَ
اػزجبس
ٗلظ اُظشٝف اُصبسٓخ.
ك ٢اُٞهذ اُحبُُ ، ٢ذ٘٣ب ٓ 230حِالً ٖٓ أُؼ٘٣ٞبد ٣ؼِٔ ٕٞػِ ٠أُ٘صخٗ .حٖ
ٜٗذف إُ ٠اعز٤ؼبة أًضش ٖٓ ٓ 1000حَِ ٓؼ٘٣ٞبد ثحِٜٗ ٍٞب٣خ ػبّ 2018
ٝدكؼ٘ب ُ ٖٓ ْٜخالٍ ثشٝر ًٍٞٞإصجبد اُضوخ (اُزٞٗ ١هش كٝ ٢هذ الحن ك٢
اُٞسهخ).
٣ؼَٔ أُحِِ ٕٞػِ ٠هؽغ اُج٤بٗبد اُضبثزخ ٖٓ أعَ رٌٔ ٖ٤اُزحغ٘٤بد
ٝاُلؼبُ٤خ كٝ ٢هذ أُشاعؼخ .رزْ ٓشاعؼخ ًَ عضء ٖٓ اُج٤بٗبد ثٞاعؽخ
أسثؼخ ٓحِِ:ٖ٤
. 1اُؼَٔ كوػ ػِٓ ٠غٔٞػخ اُج٤بٗبد اُضبثزخ
. 2اُؼَٔ ػِٓ ٠غٔٞػخ اُج٤بٗبد ٝأُ٘بكغٖ٤
. 3اُؼَٔ ػِٓ ٠غٔٞػبد اُج٤بٗبد ؿ٤ش راد اُصِخ
. 4اُؼَٔ ػِٓ ٠غٔٞػبد اُج٤بٗبد راد أُوب٤٣ظ أُزشبثٜخ  ٌُٖٝرخزِق
ًب عٛٞشً
٣ب
اخزالك
اُؽش٣وخ األًضش عُٜٞخ ُل ْٜاُؼِٔ٤خ  ٖٓ ٢ٛخالٍ أُضبٍُ٘ .لزشض أٗ٘ب ٗوّٞ
ثزحُِ ICO َ٤ـ ٗٝ ExampleCoinو ّٞثزحِ َ٤اُشعبئَ ك٢
ٓغٔٞػخTelegramاُخبصخ ث .ْٜرحِ َ٤أُحِِ ٌٕٞ٣ ٖ٤ػِ ٠اُ٘ح ٞاُزبُ:٢
. 1اُؼَٔ ػِٓ ٠غٔٞػخExampleCoinٖٓTelegram
. 2اُؼَٔ ػِٓ ٠غٔٞػخٓ ٖٓTelegramغٔٞػبد ٖٓTelegramٝ ExampleCoin
ٓ٘بكغٜ٤ب أُجبششٖ٣
. 3اُؼَٔ ػِٓ ٠غٔٞػخٓٝ ExampleCoin ٖٓTelegramغٔٞػبدTelegramؿ٤ش
أُزشاثؽخ
. 4اُؼَٔ ػِٓ ٠غٔٞػخٝ ExampleCoin ٖٓTelegramؿ٤شٛب ٖٓ ٓغٔٞػبد Telegram
ػٔالد اُزشل٤شٓغ ٓوب٤٣ظ ٓٔبصِخ ٓضَ ٛذف عٔغ اُزجشػبد  ،اُزٞاس٣خ
اُشئ٤غ٤خ  ،حغْ أُغٔٞػخ ٗ ،شبغ أُغٔٞػخ  ٞٔٗ ،أُغٔٞػخ  ،إُخ.
ٛزا ٣غٔح ٥ساء ٓز٘ٞػخ ٝٝعٜبد ٗظش ٓخزِلخ رٔ٘غ ٓشٌِخ ؿشكخ أُحبًبح
( .)2017 ،Grimesػ٘ذ اُو٤بّ ثزُي  ،ال ٗو ّٞثزذس٣ت ٗٔٞرط اُزؼِْ ا٢ُ٥
ُذ٘٣ب ػِ ٠رؼِْ رح٤ضاد اُلشد أ ٝرح٤ض أُؼِٓٞبد.

1.2.2ه٘ٞاد اُزٞاصَ االعزٔبػ٢

ثٔ٘٤ب ٗؼَٔ ػِ ٠رحغ ٖ٤ػشظ٘ب األُِ٘ٔ ٢ُٝصخ ً ،بٕ Telegramأُصذس اُٞح٤ذ
ُج٤بٗبد أُؼ٘٣ٞبد .إٗ٘ب ٗؤ٣ذ اُلِغلخ اُوبئِخ ثإٔ "أُغزوجَ ٣خص أُٝئي
،"Greene
ٓجزٌشح
(
اُز٣ ٖ٣زؼِٔ ٕٞأُض٣ذ ٖٓ أُٜبساد ٣ٝغٔؼٜٗٞب ثؽشم
ٗ(p. 44. ،2012حٖ ٗؤٖٓ ثغذاسح رحغ ٖ٤أٗظٔز٘ب اُحبُ٤خ ٗٝعٖٔ االعزلبدح
اُوصٜ٘ٓ ٟٞب هجَ أُع ٢هذً
ب
ٓ.

، Telegram
ثٔغشد إٔ ٌٗ ٕٞعؼذاء ٌ٘٘ٔ٣ب اُحلبؾ ػِ ٠رحِٓ َ٤ؼ٘٣ٞبد
٢ٛٝ
:
ع٘٘زوَ إُ٘ٓ ٠صبد أخش.ٟ
Discord .1
Reddit .2
BitcoinTalk.3
4Chan.4

(Steemit .5اُزؼِ٤وبد  +األصٞاد االػِ)٠
(Medium .6اُزؼِ٤وبد  +األصٞاد االػِ)٠
. 7ر٣ٞزش
 .8اُل٤غجٞى

1.2.3أُ٘صخ

رؼَٔ ٓ٘صخ اُز٘جؤاد اُخبصخ
عٔ٤غ اُغٞاٗت اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ
رٞهؼبد ًبِٓخ ثٔؼِٓٞبد شجٚ
ثبُج٤بٗبد اٌُبِٓخ ك ٢أًضش

ًب ك ٢االخزجبس اُزغش٣ج .٢كٚىذعٔغ ثٖ٤
ث٘ب حبُ٤
رؤصش ػِٗ ٠زبئظ اُغٞم  ٟٙٝهبدسح ػِ ٠إعشاء
ًبِٓخ .رْ اعزخذاّ ٓ٘صخ اُز٘جؤ ُِز٘جؤ
ٖٓ  120ػشض ػِٔخ أ٤ُٝخ ٓ٘ز أًزٞثش .2017

٘ٓ. 2صخ رٞهغ اُزًبء اُؼبؼل٢
 2.1رحِ َ٤أُشبػش
خالٍ ثحض٘ب ٝرؽ٣ٞشٗب ٝ ،اعٜ٘ب اُؼذ٣ذ ٖٓ أعبُ٤ت رحِ َ٤أُشبػش ٝاألٗظٔخ
ا٤ُ٥خ .عٔ٤غ األعبُ٤ت اُز ٢رحَٔ ٓضا٣بٛب اُخبصخ ٝػغضٛب ًٔب ٗٞهش ك٢
.1.2.1

ٜٗذف ثبعزٔشاس إُ ٠رحغٗ ٖ٤ظبٓ٘ب ٝرحغٝ ٚ٘٤روذ ْ٣أكعَ رحُِِ ٌٖٔٓ َ٤غ٤بم
ٝاُزٌبَٓ.

2.1.1 Telegram
2.1.1.1أُغزخذٖٓ٤

أُغزخذٓ ٕٞػِ٣ Telegram ٠شٌِ ٕٞاألعبط ح٤ش ٣أر ًَ ٢شؼٞسٝ .ثؽج٤ؼخ اُحبٍ
 ،كئٕ ٛزا ٣ؼ٘ ٢إٔ رحِ َ٤أُغزخذّ  ٞٛأٓش ثبُؾ األ٤ٔٛخ ُلٓ ْٜب ٣وُٚٗٞٞ
ٝرحذ٣ذ ٓذ ٟكؼبُ٤خ ٓؼِٓٞبر.ْٜ

 2.1.1.1.2التاريخ

َتم تحلَل الرسائل هى هحللٍ الهعنوَات وتهرَرها إلً نهوذج التعلم اِلٍ لدَناَ .حتفظ هذا النهوذج بدرجات دائهة وشغالة
لكل هستخدم وَصنف الهستخدم علً أساس:









الﻣﺷارﮐﺔ :ﮐَفتشارنﻓٍهجتهعات .Telegramعادة ها َضهى الهستخدهوى الذَى َساههوى علً نطاق أوسع
هستوي أعلً هى المَهة.
األصالﺔ :بغض النظر عها إذا كاى الهستخدم َساهم بشكل ذٌ هغزي أو ﻓٍ األساس  ،ﻓإنه َداﻓع عى عهلة هعدنَة
بشكل دائم أو َشجع علً الخوف والشن وعدم الَمَى.
طا .عادة ً  ،كلها كاى الحساب نش ً
العﻣر :هنذ هتً كاى الحساب نش ً
طا لفترة أطول  ،نمدر لَهة رسائله.
الدلﺔ :كم هرة َإدٌ شعورهم إلً النتَجة النهائَة للسوق .أَإذا كاى لدَهم شعور إَجابٍ حول ExampleCoin
وكانت نتائج السوق إَجابَة  ،ﻓإى الهستخدم لدَه دلة إَجابَة .وكلها زادت "اللمطات" والشعور الذٌ نحصل علَه هى
الهستخدم  ،كلها تهكنا هى إثبات دلتها.
الﻣصلحﺔ الﻣكتسبﺔ :هل لدي الهستخدم حصة ﻓٍ الشعور الذٌ َنالشه .أٌ هل َهتلن الهستخدم
ExampleCoinعند هنالشته .هذا أهر ال َهكى تؤكَده إال إذا ذكره الهستخدم هباشرة .عادة َ ،كوى
الهستخدهوى ذوو الهصلحة الهكتسبة ألل هوثولَة.
تؤثَرا هتفاوتًا وَهكنهم تحرَن اِراء  /الهحادثات
التأثير :هدي تؤثَر الهستخدم علً الهجتهعَ .هتلن الهستخدهوى
ً
ذات الشرارة بسهولة أكبر هى غَرهم .عادة َ ،كوى لدي هإالء الهستخدهَى لَهة أعلً هى تلن ذات النفوذ
الهنخفض.

2.1.1.1.2الرسائل

الرسائل هٍ حَث نشتك بَانات الثمة الفعلَة التٍ تشكل جوهر تحلَل الهشاعر .علً الرغم هى كونها جز ًءا ال َتجزأ  ،ﻓمد تم
االحتفاظ بها بالبساطة لدر اإلهكاى لتحسَى العهلَةَ .تَح العهل هع جهَع البَانات والمَاسات األخري للبَانات الوصفَة هثل
بَانات الهستخدم عند إجراء تحلَل سَالٍ وكاهل.


الﻣعنويات :هل تصور الرسالة هعنوَات إَجابَة أو سلبَة أو هحاَدةَ .تم ترتَب هذا علً همَاس هى 100 :100-
هع  100-تها ًها سالبة و  0هحاَد و  100إَجابٍ تها ًها.



األصالﺔ :هل الرسالة صحَحة أم أنها تهدف إلً ”“shill”/”FUD



الرؤيﺔ :هدي ظهور هذه الرسالة .العواهل الهضهنة هٍ حجم الهجهوعة  ،استجابة الهجهوعة  ،الرسالة الزهنَة
الهرسلة.

2.2الرهز الههَز  /بَانات للهشروع
2.2.1 Telegram
2.2.1.1الكهَة
2.2.1.1.1هجهوعةICO

عادة ها تكوى هجهوعة  ICOالفعلَة علً  Telegramللهشروع حَث َتم جهع هعظم البَانات .أبعد هى بَانات
الهعنوَات الخام ة نلتمط العناصر األخري .وهٍ:








الحجم :ها هدي حجم هجهوعة  Telegram.حجم الهجهوعات َعطٍ هإشرات لهستوَات الفائدة ﻓٍ الهجتهع.
نهوا غَر هتولع.
العﻣر  /النﻣو :نحلل كَف نجحت الهجهوعة ﻓٍ النهو علً أساس عهرها وأحداثها التٍ تسبب ً
الﻣستخدﻣينالذين لاﻣوا بالﺷراء  /الﻣزيفين :لهنا بتحلَل هئات الهجهوعات ولدَنا نهاذج لتحدَد ها إذا كاى لدي
الهجهوعة هستخد ًها هزَفًا وبوتًا .وشهلت هذه األسالَب تحلَل هنحنً النهو والنشاط الجهاعٍ  /االستجابة.
النﺷاط :همدار النشاط الهوجود ﻓٍ الهجهوعة بالتناسب هع هستخدهَها والهجهوعات األخري ذات الحجم الههاثل.
هإشرا علً كَفَة تولع .ICOهذا الهمَاس عدَم الفائدة هى تلماء نفسهَ .جب أى َتم دهجها هع
عادة ً ها َكوى هذا
ً
الهعنوَات التٍ تشكل النشاط.
اﻻستجابﺔ والتواصل :هاهديسرعة رد الهسإولَىعلﯽ األسئلة وهنانغالباًحالة "الَعرﻓوى" ﻓٍ الهجهوعة .عادة ،
كلها زاد انفتاح وحرَة الهعرﻓة التٍ َتم توﻓَرها أﻓضل أداءICO
تحليﻻلﻣجرى  /النﻣط :نمومبهمارنة االتجاهات واألنهاطﻓٍهجهوعةICOهمابلتلن الهتعلمةبهجاالتهنتجاتههاثلة
وبحجمههاثل.

2.2.1.1.2الوصول

نحى نحدد الهدي الذٌ َتحدث ﻓَه الهشروع حول هجهوعات / ICOعهالت التشفَر ﻓٍ  Telegramلتحدَد الهعرﻓة  /الوعٍ
علً نطاق واسع هى .ICO

2.2.1.1.4ﻣماييس الرﻣز الﻣﻣيز
2.2.1.1.4.1التخصَص

هل َعكس توزَع الرهوز المَهة التٍ تم جهعها أثناءICO

2.2.1.1.4.2ﻓترة التسوَة

ها هٍ ﻓترة االستحماق للفرَك والهستشارَى .ﻓترة االستحماق األلصر هٍ عاهل سلبٍ حَث ال َوجد حاﻓز للنهو علً الهدي
الطوَل.
2.2.1.1.4.3الرهوز غَر الهباعة

هل سَتم حرق الرهوز غَر الهباعة هى أجل تملَل إجهالٍ العرض.
2.2.1.1.4.4التؤهَى
هتً َتم تؤهَى الرهوز الههَزة هى بَع الحشد لبل النمل.
2.2.1.1.4.5الخصم  /الهكاﻓؤة
ها هو الخصم  /الهكاﻓؤة لـ  ICOو  /أو  .presaleإى الهكاﻓؤة العلوَة تعكس بشكل ضعَف حَث أى هنان ضغوط بَع عندها
َتم عرض الموائم الرهزَة.

2.2.1.1.4.5هَكل البَع

لمد لهنا بتحلَل نتائج العدَد هى هَاكل البَع هثألول دخل  ،اول ارسال  ،جوالت هستدَرة  ،الخ .هنان ارتباط واضح بَى النتائج لكل
هَكل.

2.2.1.1.4.6زَادة الهبلغ

الً اي هدٌ تحاول  ICOلرﻓع همارنة هع هعاََر السوق الحالَة والهشارَع الههاثلة.

2.2.1.1.4.6االنفتاح

ها هٍ المَود  /الحصر التٍ كانت هنان للهستثهرَى للهشاركة ﻓٍ البَع .وكلها كانت عهلَة البَع أكثر انخفاضا ً كلها لل احتهال
حصولها علً هكاسب هحتهلة ألى ضغط الشراء هنخفض.

2.2.1.2النوعيﺔ

لَست كل االجراءات والهماََس التٍ تشكل جز ًءا هى  ICOهٍ الكهَة الكاﻓَة .بالنسبة إلً الهماََس النوعَة َ ،موم هحللو البَانات
لدَنا بحساب ها َلٍ.

 2.2.1.2.1الفريك

إى الفرَك ههم جدًا للنجاح وللتحدَد الوالعٍ لها إذا كاى الهشروع َهكى أى َحممه .هى الصعب تصهَم همَاس عادل ودلَك للفرَك.
لمد ابتكرناها ﻓٍ هجهوعات ﻓرعَة عدَدة ونستخدم هتوس ً
طا هرج ًحا.

2.2.1.2.1.1الخبرة الوظَفَة

ها هدي خبرتهم ﻓٍ الهجال (الهجاالت) ذات الصلة التٍ َمع ﻓَها .ICOعادة  ،اى َكوى هنان لدر أكبر هى الخبرة أهر بالغ
األههَة لفرَك أكثر كفاءة .الوضع نضعه ﻓً االعتبار اَضا .عادة  ،كلها كاى الوضع أكثر تمد ًها  ،كانت النتَجة أﻓضل.

كها سَتم النظر ﻓٍ شركة التوظَف .كلها زادت سهعة الشركة كلها ارتفع التصنَف.

2.2.1.2.1.2التارَخ الهثبت

هل هنان تارَخ هثبت نجاحه ﻓٍ الشركات الناشئة  /شركات التكنولوجَا  /هشارَع  blockchainبَى الفرَك و  /أو أعضاء
الفرَك .تبدأ عهلَات بدء التكنولوجَا ﻓٍ هرحلة هبكرة ﻓٍ التحدٌ حتً بالنسبة إلً الفرق األكثر كفاءة .لمد أثبت سجل النجاح (علً
الرغم هى كونه لَس هضهونًا إَجابًَا) أنه َدل علً عوائد أعلً هى نهوذجنا .ﻓٍ حَى أننا نعترف بؤى "إجراءات تنظَم الهشارَع هى
األهور التٍ َصعب بناءها" (Frick, 2014)،ﻓمد أظهرت بَاناتنا وجود عاللة إَجابَة لوَة هع ها سبك.

2.2.1.2.1.3الفرَك التمنٍ

نظرا ألى ﻓرَك
كم عدد أعضاء الفرَك التمنٍ لدَهم وكَف هم هإهلَى .وبنا ًء علً هدي تعمَد الهشروع َ ،عد هذا همَا ً
سا هه ًها ً
الهوظفَى غَر الهإهلَى له آثار سلبَة.

2.2.1.2.1.4التؤثَر  /المَهة االستراتَجَة

ﻓٍ كثَر هى األحَاى تتطلب هشارَع  blockchainأﻓراد هعهم كهَة كبَرة هى النفوذ والشبكات الههنَة الراﻓعة هى أجل نمل
الهشروع إلً األهام وإنشاء شراكات رئَسَة .نموم بتحلَل كل عضو كبَر ﻓَها َتعلك باحتَاجات الهشروع.

 2.2.1.2.1.5الﻣستﺷارون

َتم ترتَب الهستشارَى علً نفس الهماََس هثل الفرَك.

2.2.1.2.1.6الﺷراكات

َتم ترتَب الشراكات علً نفس الهماََس هثل الفرَك.

2.2.1.2.1.7الﻣنافسين
2.2.1.2.1.7.1الحالٍَى

هى هم الهناﻓسَى الحالََى ﻓٍ السوق وها هو الفرق بَى  ICOالحالٍ وبَنهم .إذا لم َكى هنان هناﻓسَى هباشرَى ﻓٍ السوق  ،ﻓهذا
أهر إَجابٍ ألنهم هم االوائل بالسوق.

2.2.1.2.1.7.2الهستمبل

هل سَكوى هنان هناﻓسوى لوَوى ﻓٍ الهستمبل .إذا كانت هذه هٍ الحالة َ ،جب أى تصنف  ICOsهباشرة ﻓٍ همابل بعضها
البعض.

2.2.1.2.1.7.3النتَجة

ها هٍ النتائج النهوذجَة لهنظهات  ICOهى هذا النوع .هذه البَانات التارَخَة تنعكس علً النتائج الهستمبلَة الهحتهلة.

2.2.1.2.1.8الحكم

أَى تم دهج الشركة وها هٍ اِثار الهترتبة علً ذلن بالنسبة للشركة .أحد الشواغل البارزة هو اِثار الضرَبَة.

2.2.1.2.1.9المانون والنظام

ها هٍ الموانَى واللوائح التٍ تخضع لها الشركة وها لد َسببه ذلن هى عوائك.

2.2.1.2.1.10اﻻستثﻣار السابك

هل تلمت الشركة استثهارات هسبمة .إذا كانت اإلجابة بنعم  ،مم ى كاى االستثهار وإلً أٌ لَهة .االستثهار الهإسسٍ هو عالهة لوَة
علً شرعَة الشركة .وهع ذلن ال َشَر إلً النجاح.

 2.2.1.2.1.11دولﺔ الﻣنتج

ها هٍ حالة الهنتج .نحى نصنف هذا علً النحو التالٍ:
•

ورلة العهل ﻓمط

•ﻓٍ التنهَة
• MVP / POC
•بَتا
•ألفا
•هنتج العهل
عادة  ،كلها كانت دورة الحَاة التطوَرَةأكثر ثباتًا ﻓٍ الحل  ،كلها زادت العائدات الهحتهلة.

2.2.1.2.1.12الولت نﺷط

هنذ هتً كاى الهشروع نش ً
طا لبل بَع الرهز الههَز .كلها زادت الفترة النشطة كلها ازداد احتهال التمدم ﻓٍ الهستمبل.

 2.2.1.2.1.13الرؤيﺔ

ها هٍ الرإَة الهستمبلَة للهشروع .إذا كاى الهشروع َركز علً نهج ونتائج ألصر أو أطول أجالً  ،ﻓَجب هراعاة ذلن ﻓٍ نهوذجنا.

 2.2.1.2.1.14ورلﺔ العﻣل

نحى نحدد جودة ودلة ورلة العهل هى خالل استشارة خبراء الهجال.

 2.2.1.2.1.15رﻣز الجودة  /اﻻنفتاح

َوﻓر نظام األكواد الهشترن  /الهفتوح هزَدًا هى التؤكَد علً أى الهشروع لانونٍَ .تم هراجعة جودة الشفرة خارجًَا بواسطة خبراء
الهجالَ .وﻓر تحلَل الهشروعات الهفتوحة بَانات هاهة وهنتظهة (التصنَف .)2018 ،

2.2.1.2.1.16الحاجﺔ إلى الرﻣز الﻣﻣيز

ﻓٍ كثَر هى األحَاى ال تحتاج الحلول إلً رهز خاص بها وتموم بذلن لزَادة رأس الهال الفائض .عادة  ،كانت الهشارَع التٍ لَس
لها سبب وجَه لوجود الرهز الههَز تتم بشكل سَئ بالهمارنة هع الهناﻓسَى.

 2.3بيانات السوق التاريخيﺔ والحاليﺔ
هنذ نوﻓهبر  ، 2016حاﻓظنا علً سجل أكبر لدر ههكى هى البَاناتَ .شهل ذلن بَانات السوق وبَانات الهعنوَات .لمد لهنا بتخزَى
بَانات الهعنوَات هى أكثر هى  1000هجهوعة  Telegramوسجلنا بَانات تداول هى أكثر هى  10تبادالت وأكثر هى 200
عهلة هشفرة.
نحى نمارى هجري البَانات والبَانات التارَخَة هذه بالسوق الحالٍ لعهل تنبإات لنتائج السوق.

2.3.1الثور  /الدب

هل السوق ﻓٍ اتجاه صعودٌ أم هبوطٍ .هذا له تؤثَر كبَر علً النتَجة اإلجهالَة لهكاتب  ICOﻓٍ السوقَ .تم النظر ﻓٍ اتجاهات
السوق المدَهة التٍ تتطابك هع ذلن وَتم تحلَل هشارَع ههاثلة هى حَث الهنتج والشعور ﻓٍ ظل نفس الظروف وَتم تحدَد النتَجة
الهستمبلَة.

2.3.2الهجري  /التحلَل الفنٍ

نحى نحلل السوق باستخدام التعلم اِلٍ لالتجاه والتحلَل الفنٍ .هذا أظهر لنا نتائج واضحة وَحسى دلة نهوذجنا بشكل كبَر.
()2017 ، Michniuk

2.3.3تحليل الحجم

َتم تحلَل بَانات الحجم التارَخَة والحالَة ﻓٍ العدَد هى البورصات  ،وَتم أخذ االتجاهات والعواهل الهمابلة ﻓٍ االعتبار لنتائج
 .ICOهنان هستوَات عالَة هى االرتباط عند احتساب هإشرات الحجم هع التعرف علً األنهاط األخري.

2.4تحليل البيانات الخارجيﺔ (الﻣؤثرون)
ﻓٍ الفضاء الهجهرٌ و  ICOهنان العدَد هى الشخصَات والهَئات الهحترهة والهإثرة للغاَة .العدَد هى الهإثرَى ﻓٍ الفضاء
لدَهم عهلَات هراجعة هستملة وَحتفظوى بآراء وتحلَل  ICOsالهمبل بشفاﻓَة هى خالل جداول البَانات وهراجعات ICO
العاهة.

لهنا بتحلَل العاللة بَى هذه الهراجعات ونتائج الهشارَع ولدَنا بَانات هترابطة هرتبطة .هنان عاهل هثل هدي تؤثَر الهراجع علً
ذلن  ،وَتم حسابه باالستهرارَة.
َوجد لدي العدَد هى الهراجعَى هماََس هتداخلة هباشرة هثل ﻓرَك  ،أو رإَة  ،أو هنتج  ،أو هستشارَى  ،إلخ .إننا نموم بدهجها ﻓٍ
نهوذج التعلم اِلٍ لدَنا علً أساس هرجح لكل هإثر.

. 3الﻣنتجات
 3.1ﻣنصﺔ تنبؤ الذكاء الﻣﺷاعر
 3.1.1نظرة عاﻣﺔ
وستتوﻓر هنصة التنبإ بذكاء الهعنوَات ) (SIPPستكوى هتاحة لحاهلٍ )َ.ourTell (OTLهكى الوصول إلً النظام
األساسٍ ﻓٍ هستوَات هختلفة اعتهادًا علً عدد سهاعات.OTL
َهكى الوصول إلً  SIPPعلً هنصة الوَب الخاصة بنا ﻓٍ البداَة .ستتم إضاﻓة تطبَكاندالوَدو  iOSإلً خرَطة الطرَك
بهجرد أى نطور الهزَد هى العناصر األساسَة ﻓٍ.ourTell
للوصول إلً النظام األساسٍ  ،سَحتاج حاهلو  OTLإلً االحتفاظ بعدد هحدد هى رهوز  OTLوإثبات أى الهحفظة تخصهم .ال توجد
تكلفة لهذه الخدهة ؛ الهستخدهَى ببساطة بحاجة إلً عمد  OTLكاﻓٍ.

 3.1.2الﻣستويات

سوف َعتهد النظام األساسٍ علً نظام بسَط هكوى هى  5هستوَات هع إهكانَة الوصول إلً الوظائف الهختلفة .لد
تزَل ourTellأو تضَف طبمات وﻓئات كلها تمدهنا.
كم سَكوى هطلوبًا هى  OTLللدخول إلً كل هستوي:
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وسَحصل جهَع الهساههَى خالل عهلَة البَع بالرهز الذَى َساههوى بؤكثر هى  10هنتجات هى  ETHعلً رهوز OTL
الخاصة بهم باإلضاﻓة إلً رلم .TELL Genesis Token 1هذا الرهز غَر لابل للتحوَل وَسهح لحاهل الرهز الدائم
بالوصول إلً  Tier Cﻓٍ  SIPPدوى الحاجة إلً االحتفاظ بؤٌ َ.OTLمدم  OTG tokenشكواه الهبكرة .سَتم
تمََم الرهز الههَز لـ  OTGعند  100000رهز  OTLعند استخدام .SIPP.أٌ إذا كاى حاهل َ OTGرغب ﻓٍ
الوصول إلً  ، Tier Dﻓسَلزهه الحصول علً رهز  OTGواحد و . OTL400000
لد َخضع حاهلو  OTGلهزاَا وﻓوائد أخري ﻓٍ الهستمبل.

3.2صندوق ﻣعنويات الذكاء
3.2.1نظرة عاﻣﺔ
خالل البَع الرهزٌ سَتم استخدام  ٪15هى األهوال التٍ تم جهعها لالستفادة هى صندوق استخبارات الثمة ).(SIFسَستخدم هذا
الصندوق هنصة تنبإ هخبر الذكاء لدَنا لالستثهار ﻓٍ أﻓضل  ICOsوﻓٍ هرحلة الحمة ﻓٍ الولت الحالٍ َتم تداول العهالت
الهوثّمة وحتً األسهم التملَدَة.
سَكوى بهمدور حاهلٍ "تَت توكى )" (OTLاالستثهار هباشرة ﻓٍ الصندوق ابتدا ًء هى َولَو  .2018وسَتم ذلن عى طرَك
لفل رهوز  OTLﻓٍ "العمد الذكٍ" الخاص بنا لفترة هحددة .سوف َحصل أصحاب  OTL Tokenعلً أرباح هتناسبة
هوزعة ﻓٍ نهاَة دورة االستثهار .ﻓٍ حالة الخسارة  ،سَحصل حاهلو  OTL Tokenعلً استثهاراتهم األصلَة ألل هى
الخسائر الهتناسبة والرسوم اإلدارَة ورسوم الهحلل.
سوف تكوى دورات االستثهار لفترة هحددة هى الولت التٍ َتم تؤسَسها لبل أى َتم تؤهَى الرهوز .لد ال َتم نمل الرهوز حتً تنمضٍ
هذه الفترة الزهنَة.
جهَع االستثهارات وشروط االستثهار هى  SIFستكوى شفاﻓة تهاها لحاهلٍ.OTL
تم تشغَل  SIFﻓٍ اإلصدار التجرَبٍ هنذ َولَو  .2017ولم َحدث أٌ استثهار  ،بل تم هحاكاة االستثهار والنتائج استنادًا إلً
هنصة التنبإ .تم تشغَل اإلصدار التجرَبٍ كها لو كاى صندولًا حمَمًَا لتحدَد ربحَة الصندوق وصالحَته.

 3.2.2الرسوم

ستحصل  ourTellعلً رسم إدارٌ بنسبة  ٪15علً الهبلغ النهائٍ لدورة االستثهار .وهذا َنطبك هى خالل الربح
والخسارة.
سوف َحصل الهحللوى علً تعوَض هى الصندوق .سَتم تخصَص تعوَض ثابت بنسبة  ٪2.5للهحللَى علً أساس الهساههة
الهتناسبة والدلة .ﻓٍ نتَجة الربح  ،سَحصل الهحللوى علً تعوَض إضاﻓٍ َصل إلً  ٪1هى هبلغ دورة االستثهار النهائَة .بعد
االنتهاء هى بَع الرهز الههَز  ،سَكوى هنان صندوق هإلت َتم إعداده لهحللٍ البَانات الهالَة حتً َتم تشغَل الصندوق بشكل
كاهل .بهجرد تشغَل الصندوق الهإلت سَتم استَعابه هى لبل. SIF
عندها َتم توﻓَر رأس الهال هى الصندوق هباشرة هى تارَخنا  ،ﻓإننا سنحتفظ بكاهل الهبلغ إها إلعادة االستثهار ﻓٍ الصندوق أو
توزَعه علً اإلدارات األخري ﻓٍ أعهالنا .لى َتم أبدا استخدام األرباح الهكتسبة برأس هال داخلٍ ﻓٍ الصندوق لتعوَض الهوظفَى
بها َتجاوز هكاﻓؤة  ٪10علً الراتب السنوٌ .إذا تم تمدَم هكاﻓؤة  ،ﻓمد َتم ذلن هرة واحدة ﻓمط سنوَا ً.

. 4ﻣماييس الرﻣوز الﻣﻣيزة
 4.1نظرة عاﻣﺔ
تم تصهَم الهز الههَز ل ourTellإلنشاء نظام بَئٍ بَى هختلف الهشاركَى ﻓٍ أعهالنا  ،بها ﻓٍ ذلن الهستثهرَى والهحللَى
وصندوق ذكاء الهعنوَات.
سَكوى هنان ها هجهوعه  750،000،000هى رهوز .OTLلى َكوى هنان ابدا الهزَد هى الرهوز الههَزة.

 4.1بيع الرﻣز الﻣﻣيز
 4.1.1نظرة عاﻣﺔ

سَتَح بَع الرهوز الههَزة لدَنا التوزَع الواسع النطاق لـ  OTLوالسهاح للهستخدهَى باالنضهام إلً النظام البَئٍ الخاص بنا .علً
الرغم هى أى البَع الههَز غَر همَد حالًَا بالنسبة إلً البلد  ،ﻓنحى نتشاور هع ﻓرَمنا المانونٍ بشؤى المَود التٍ لد تكوى سارَة.
ونستشَر بشكل خاص ﻓرَمنا المانونٍ ﻓَها َتعلك بالهشاركة هى الوالَات الهتحدة األهرَكَة والصَى.
خالل الحشود  ،سترﻓع "تَل"  28،000،000دوالر .ستستهر عهلَة بَع الرهز الههَز لهدة َ 30و ًها  ،وسَتم حرق أٌ رهوز
غَر هبَعة وسَتم إزالتها هى التداول.

4.2تخصيص الرﻣز الﻣﻣيز

سَتم تمسَم الرهز الههَز الخاص بنا علً النحو التالٍ:
(600M) Crowdsale ٪ 80
(112.5M) ٪ 15صندوق استخبارات الثمة

 (112.5M) ٪15الهإسسوى وﻓرَك العهل
(18.75M) ٪ 2.5الهستشارَى
(15M) ٪2هكاﻓؤة
٪(3.75M)0.5هحللٍ هعنوَات هبكرَى











سَتم توزَع الرهوز علً الهشاركَى الهتجولَى وتكوى هتاحة للنمل ﻓٍ غضوى  10أَام هى بَع الرهز الههَز.
سَحصل الهإسسوى والفرَك علً رهوزهم خالل ﻓترة  4سنوات  ،هع الرهوز الههَزة التٍ تهتد علً الهنحدرات لهدة 6
أشهر .ستبدأ عهلَة االستكهال عند االنتهاء هى بَع الرهز الههَز.
سَحصل الهرشحوى علً رهوزهم علً هدي عاهَى  ،هع الرهوز الههَزة التٍ تستمر ﻓٍ الهنحدرات لهدة  6أشهر .ﻓترة
االستحماق ستبدأ عند االنتهاء هى بَع الرهز الههَز.
سَتم تخصَص الرهوز الههَزة الستكهال الهكاﻓآت بنجاح .سَكوى لدي الخَرات عدد هحدد هسبمًا هى الرهوز الههَزة
الهخصصة .سَتم تخصَص ها تبمً هى رهوز الهكاﻓآت إلً صندوق استخبارات الثمة .سَتم االﻓراج عى الرهوز بعد
االنتهاء هى بَع رهزَة.
هحللً الهعنوَات الهبكرة سَحصلوا علً رهوزهم بعد هرور  10أشهر كاهلة بعد اكتهال البَع.

1.2

توزيع التﻣويل

هع بَع حشد ناجح  ،سَتم رﻓع هبلغ  28،000،000دوالر .سَتم توزَع األهوال علً النحو التالٍ:
 11.2( ٪40هلَوى دوالر) البحث والتطوَر
 4.2( ٪15هلَوى دوالر) صندوق استخبارات الثمة
 4.2( ٪ 15هلَوى دوالر) العهلَات والمانونَة
 2.8( ٪ 10هلَوى دوالر) التسوَك
 2.8( ٪ 10هلَوى دوالر) االستحواذ
 )M1.4 $( ٪5صندوق الهحللَى الهإلت
 1.4( ٪ 5هلَوى دوالر) تبادل الموائم





هنصة التنبإ لدَنا هٍ الجوهر ﻓٍ .ourTellهع التهوَل الذٌ تم تحمَمه  ،سنركز بشكل أساسٍ علً تعزَز
وتوسَع نظام التنبإ الخاص بنا للحصول علً أﻓضل تحلَل ههكى للعهلة الهوروثة .إى التوسع إلً ها هو أبعد هى
هجرد عروض عهالت هعدنَة أولَة هٍ أول عنصر ﻓٍ خرَطة الطرَك بهجرد أداء الهنصة باستهرار علً هستوي
هرض.
ٍض
َعهل صندوق استخبارات الثمة ﻓٍ هحاكاة هنذ َولَو  2017ونحى هرتاحوى لبدء استخداهه ﻓٍ اإلنتاج .سنستخدم
 ٪15هى األهوال الهجهعة لالستفادة هى.SIF











سَتم تغطَة التكالَف التشغَلَة والمانونَة باستخدام األهوال التٍ َتم جهعها .هذه هٍ النفمات الجارَة هثل اإلَجار
والرواتب.
سىفَﺘن المُامبالﺘﺴىَك الﻨﺸﻂ والوﺴﺘوﺮلﺮﻓعهﺴﺘىي الىعٍبﻨفﺴﻨا وسُﺘن المُامبالعالهة الﺨاصةبﻨا .سَكوى الرهز
األكثر ﻓعالَة إذا كاى هنان تبنٍ واسع النطاق.
تم تخصَص  ٪ 10هى أجل التناء التكنولوجَا االحتكارَة التٍ ستعود بالفائدة علً هنصة التداول ونظاهنا البَئٍ علً
هستوي البحث والتطوَر وهالًَا.
سَتم إنشاءصندوقهحلَلهإلتهى أجلتحمَقهﮐاﻓأت هحللٍ الهعنوَاتحتﯽَتمتشغَل. SIF
كها ذكرنا سابمًا  ،ﻓإى الرهز الههَز هو األكثر لَهة عندها َتم اعتهاده علً نطاق واسع وهذا َتطلب هستوَات عالَة
هى السَولة .علً هذا النحو  ،ﻓإى لوائم الصرف ستكوى أولوَة لخطرتنا.
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