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Eternal Vikings   
   1.2مستند تقني إصدار رقم 

"انظر إلى التاريخ... ال يأتي االبتكار من مجرد تقديم حوافز للناس، بل من إيجاد بيئات 
   جديدة يمكن ألفكارهم أن تتواصل فيها..." 

  ستيفن جونسون
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   مقدمة

ر اهتمامك بمشروعنا، ووقتك الثمين الذي خصصته لمطالعة هذا مرحبًا بك أيها الفايكنج!  نقدِّ

المستند التقني. لقد وضعنا في االعتبار عند كتابة المعلومات اآلتية كال من الالعبين الُجُدد  

   ذاته.  Eternal Vikingsوالمتمرسين على السواء، وهو تماًما ما راعيناه عند تصميم مشروع  

المستند التقني ملخًصا واضًحا لكل ما تريد أن تعرفه عنَّا )بل وأكثر قليالً(. في إطار  يقدم هذا 

   سعينا الدؤوب نحو التحسين، تناولنا جوانب هذا المشروع كلها بأدق التفاصيل.

Eternal Vikings  ،هو مشروع للعقارات االفتراضية ِملك للمجتمع وخاضع إلدارته

 اء الميتافيرسوهو يطمح إلحداث فارق في أنح 

 

 

هو مشروع المجتمع بقدر ما هو مشروعنا؛ ومن ثم، فإن مقترحاتك    Eternal Vikingsمشروع  

   لزيادة قدراته محل ترحاب وتقدير من جانبنا.

،  Eternal Vikingsربما تكون لديك أسئلة حول هذا المشروع المتعدد الطبقات والذي هو 

، ندعوك لالنضمام  Eternal Vikingsوللوصول إلى إجابات لهذه األسئلة وزيادة مشاركتك في  

   ، حيث يتنظرك فريقنا للترحيب بك وإرشادك.Discordإلى حسابنا الرسمي على  

   للمهتمين بالعقارات االفتراضيةالمكان المثالي  

، كان االعتقاد السائد لدى غالبية العالم أن العمالت المشفرة ليست سوى مجرد  2011في عام  

بشكل هائل   Blockchainعاما فقط، تم تبني تقنيات سلسلة الكتلة    11خدعة. واآلن، وبعد مرور  
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فيها الميتافيرس دورا حيويا   ، والتي يلعب3في كافة القطاعات، ومهدت الطريق لحقبة الويب 

والواقع أن أغلب من هاجموا هذه التقنيات يوافقون اآلن بشكل كبير على أن الالمركزية ستعزز  

اقتصادنا المستقبلي. وفقا لتوقعات سيتي بانك، فإن سوق الميتافيرس وحده سيصل خالل األعوام  

   تريليون دوالر أمريكي. 13الثمانية المقبلة إلى نحو  

إن الثقة تمأل فريقنا من الخبراء العقاريين وعشاق العمالت المشفرة والمؤمنين بالميتافيرس بأن  

 عالم العقارات االفتراضية لم يبدأ بعد في بلوغ قدرته الحقيقية من المنفعة والقيمة.  

 

صحيح  عندما يتعلق األمر باالستفادة من القدرات الكامنة للعقارات االفتراضية، فليس التعبير ال

   في اعتقادنا هو أن القطار لم يغادر محطته بعد؛ بل إنَّ القطار لم يصل إليها بعد من األساس ...

 

نهدف إلى تأسيس مجتمع المركزي يكون بمثابة الموطن الرائد لجميع المؤمنين بالعقارات 

بثمن، االفتراضية، وتعريض أعضائه إلى قطع األراضي المجزية، والمعلومات التي ال تقدر 

  والفرص الفريدة.

آالف من الفايكنج   5التي تتألف من  Genesisمجموعة  Eternal Vikingsيشمل مشروع 

المجيدة التي أنشأها "المؤسسون العظماء" )نشير بهذا المصطلح إلى فنانينا المبدعين(. لكننا أكثر  

   كثيًرا من مجرد مشروع آخر للفن الرقمي...

كنج غير القابلة لالسترداد طليعة حكام منظومتنا البيئية  سوف يصبح أصحاب رموز الفاي

المستقبلية، وسوف يضطلع كل واحد منهم، من خالل الطبيعة المجتمعية في ملكية وإدارة  

   المشروع، بأدوار مهمة في تحقيق رسالتنا باالستحواذ على الميتافيرس.
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   ماذا؟-ميتا

التقاء منسجم بين العالمين المادي والرقمي؛ فهو مجتمع يمكن النظر إلى الميتافيرس على أنه 

افتراضي موحد يستطيع فيه كل واحد أن يعمل ويلعب ويسترخي ويجري تعامالت ويتواصل 

اجتماعيًا. إنه منطقة بِْكر لم تُسَتغل بعد في مراحلها األولى من التطور، وليس ثمة تعريف واحد 

نَّ األفكار عن ماهية الميتافيرس اآلن وما يمكن أن يكون جامع له يمكن للناس أن يلجئوا إليه، لك

   عليه يوًما ما ال زالت تظهر بشكل مستمر.

  عوالم كثيرة

ليس ثمة عالم افتراضي واحد، بل عوالم كثيرة )ال حصر لها فعليا( تتضح معالمها في الحال  

   اليوم.وتقوم فورا بتوسيع نطاق التفاعل االجتماعي الرقمي إلنسان  

تتعمق هذه التفاعالت عن طريق إضافة طبقة اندماجية ثالثية األبعاد للويب )هذا صحيح، فنحن  

(، تتمتع بالقدرة على إيجاد تجارب افتراضية تتمتع بقدٍر أكبر من األصالة  3نتحدث عن الويب 

  والتلقائية والقدرة على التنفيذ.

يقدم الميتافيرس الوعد بتسهيل إمكانية الوصول إلى أي مكان في العالم وأنت مستريح في  

وإضفاء الصبغة الديمقراطية على الوصول إلى السلع والخدمات  منزلك، وإزالة الحواجز  

   والتجارب المهمة من خالل توافقه مع التقنيات الالمركزية.
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و المفتاح لمساعدة الناس على بناء مجتمعات تقوم إن تطوير تجارب افتراضية أكثر اندماجية ه

  أصالة. على قيم مشتركة، والتعبير عن أنفسهم بطرق أكثر

َل من خطوات رقمنة الحياة    19-رغم تأثير كوفيد الرهيب على مجتمعنا، لكن يُحَسب له أنه عجَّ

وجعل من وجود وسيلة أكثر استدامة ومتعددة األغراض للتفاعل والتواصل أمًرا طبيعيًا، وكال  

األمرين يدعمهما الميتافيرس. من خالل هذا المزيج الفريد من الدوافع التكنولوجية واالجتماعية  

   ال يفتأ الميتافيرس عن التوسع في ظل ما بات يحظى به من اهتمام متفجر.واالقتصادية  

لذلك ال نندهش نحن لما نراه اآلن من تهافت الكثير من الشركات العالمية الكبرى من شتى 

القطاعات على اقتحام هذا المضمار وإنشاء ميتافيرس كلٍّ بأسلوبه الخاص، وتطول قائمة هذه  

  Metaو  JPMorganو  Gucciو  Googleلقطاع العائلي بما في ذلك الشركات لتشمل عمالقة ا

  Shopifyو  Pokemonو  Selfridgesو  Robloxو  Qualcommو  Nvidiaو  Microsoftو

   وغيرهم اآلالف.

قادرة على أن تقود   Eternal Vikingsأما على صعيد العقارات االفتراضية، فإننا نؤمن أن 

  الطريق أمام األفراد والشركات على حدٍّ سواء.

 

 

 

   أرض محدودة  –مساحة غير محدودة  

يحتج بعض النقاد أن األرضي االفتراضية ال ينبغي أن يكون لها أي قيمة ملموسة نظرا للعدد 

  غير المحدود لقطع األراضي المتاحة في أنحاء الميتافيرس الالمتناهي
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تذكر أن هناك أراٍض مادية كثيرة متاحة مقارنة بالرقعة التي يشغلها اإلنسان حاليًا، ويشمل  لكن  

ذلك األرض الموجودة تحت الماء واألراضي الشاسعة التي تغطي القارة القطبية الجنوبية وغير  

   ذلك من أطراف مترامية )وكذلك الفضاء الخارجي بالطبع(.

 

  المادية قيمة إًذا؟فما الذي يجعل لألرض  

إنه الموقع الجغرافي والفرص المتاحة في الموقع ووفرة الموارد والكثير من 

  العوامل األخرى.

تضع عينيها على   Eternal Vikingsالشيء ذاته ينطبق على األرض االفتراضية؛ فـ 

   أراٍض موجودة في أكثر أماكن الميتافيرس ازدهاًرا.

ألف قطعة أرض، بينما يبلغ  270منصات رئيسية للميتافيرس، تضم في مجملها   4توجد حاليًا  

   مليار نسمة. 7.7تعداد سكان العالم  

الميتافيرس، يؤهل  من خالل تأمين االستحواذ على أهم القطع في هذه المراحل المبكرة من نمو  

   المسار األكثر ازدهارا.  مجتمعنا تفسه ليتخذ
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   الفرصة

مليار دوالر أمريكي، لكن ما    41تبلغ حاليًا القيمة السوقية لقطاع الرموز غير القابلة لالسترداد  

   % فقط من هذه القيمة مُسَتثَمر في عقاراٍت افتراضية.2-1يعادل  

تريليون دوالر أمريكي بحلول    13سوق الميتافيرس ربما تبلغ قيمته  ، فإن  Citibankوفقًا لبيانات  

بنسبة   2028إلى  2022، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب متوقع في المدة من 2030عام 

مليارات مستخدم بحلول عام   5ومن المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي ميتافيرس %، 31.2تبلغ 

إلى االستئثار بأفضل قطع  ألفراد الذين يتوقون ، ويشمل هذا العدد عدًدا هائالً من ا2030

   األراضي الموجودة.

لكن لماذا يرغب ذلك العدد غير المحدود من األفراد والمشروعات والعالمات التجارية في  

الحصول على أراٍض افتراضية؟ األسباب ال تنتهي مثل طبيعة الميتافيرس نفسه، لكن إليك بعض 

   األراضي االفتراضية تمنح الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة.الطرق المهمة التي تجعل  

: بوسعنا تأجير قطع األراضي االفتراضية تماًما كما نؤجر األراضي المادية  ( تأجير األراضي1

فنانين مستقلين وأستوديوهات تطوير ومصممي    ألي شخص مهتم باالستفادة من المكان، من

   ضخمة.ألعاب إلى أسماء تجارية وشركات  

وهو األمر  : يوجد الكثير من الطرق لإلعالن في قطعتك الخاصة؛( بيع المساحات اإلعالنية2

الذي يمنح أصحاب األراضي الكثير من الفرص السخية للتعاون والمشاركة من خالل اإلعالنات 

الخارجية )مثل توصيف األرض، وصورة خريطة األرض، وغير ذلك( والداخلية )مثل لوحات 

   اإلعالنات على أرضك الفعلية(.
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: كما نعرف جميًعا اآلن، فإن  رداد(( بيع األعمال الفنية الرقمية )الرموز غير القابلة لالست3

)أو الرموز غير القابلة لالسترداد كما  شعبية وحجم األعمال الفنية التي تدعمها سلسلة كتل 

تعرفها( تشهد زيادة مطردة وملحوظة بمرور األعوام. فكما تستمتع بزيارة المعارض الفنية  

ًما ما متاحف افتراضية يمكنك أن  والمتاحف سواء المحلية أو الدولية أثناء سفرك، فقد تزور يو

رموزا كي تتمكن من االستحواذ على أصول    –في واقع األمر  –تبتاع منها أعماال فنية رقمية )أو  

   في عالم األعمال الفنية الملموسة(.

: توجد مجموعة من أضخم منصات  ( إنشاء األلعاب والحصول على قيمة مالية منها4

ستخدميها كي يتمكنوا من إنشاء ألعاب كلٍّ في أرضه الخاصة.  الميتافيرس الحالية التي ترحب بم

فور قيامك بإنشاء لعبة، فإنك تفتح أمامك مجموعة من الفرصة المربحة؛ فبوسعك أن تطلب  

رموًزا من الالعبين، وأن تبيع رموًزا غير قابلة لالسترداد أو بضائع داخل اللعبة، وأن تربح  

 عبتك، وغير ذلك الكثير.األموال من األفراد الذين يلعبون ل

 

 

أنه : من أكثر الجوانب المذهلة لتملُّك قطعة أرض افتراضية هو ( تأسيس شركة افتراضية5

كل يوم، يدرك  بوسعك استغالل مساحتك الرقمية في محاكاة الفرص المتاحة في دنيا الواقع. 

للمستهلكين المستقبليين يسلتزم مساحات  المزيد من الشركات الرائدة أن الحفاظ على مالئمتها 

يمكن لتلك  افتراضية )مخازن، نوادي، مكاتب، مساحات للمؤتمرات، كازينوهات، ... إلخ.(

الشركات أيضا أن توسع كثيرا من انتشارها المادي من خالل اإلعالن الرقمي داخل هذه  

 المساحات.
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   تحديات السوق

يَُعد الميتافيرس والعقارات االفتراضية من المجاالت الناشئة بسرعة التي تزخر بالكثير من اإلثارة  

فمع اإليجابيات )التي غير مُكَتَشف. بيد أن األمر ليس ورديًا كله؛ والفرص، وما زال كثير منها  

ويتغلب عليها، يوجد منها الكثير( توجد تحديات جوهرية ينبغي على هذا المجال أن يتعامل معها  

   وهي:

: مع أن فريق العمل لدينا يبذل قصارى جهده في جمع كميات كبيرة من  وتيرة رهيبة للتقدم

البيانات تتعلق بالمشروعات قيد التطوير والفرص الثمينة، لكن يظل من المستحيل جمعها كلها. 

أك دوما إمكانية الشروع بالطبع، هنلذلك ثمة أشياء ربما تفوتنا، أو ال نكون نحن أول من يستغلها.  

   في التعاون مع الكيانات الكبيرة األخرى في المجال.

فالحقائق التي كانت    : يشهد سوق العقارات االفتراضية تطوًرا بوتيرة غير مفهومة؛سوق ناشئ

ربما ال تصبح مهمة على اإلطالق بعد أسابيع قالئل. عندما تهب    ذات أهمية الشهر الماضي

   التغيير يوميًا، حينئٍذ يتعذر على المرء الوقوف على كل نسمة تمر.رياح  

: يرغب كل واحد من الموجودين في إنشاء المشروع األكبر  تضخم قيمة المشروع ونمو السعر

إال القليل، ناهيك   التالي في الميتافيرس، لكن على أرض الواقع، لن يبقى من هذه المشروعات

ما سوف تكتسب المشروعات المالئمة حقًا القيمة، ورغم أن عن الذي سيزدهر منها. سرعان  

إننا نهدف في هذا في حد ذاته أمر جيد، إال أنه يضع قيوًدا مالية وزمنية على من يصل متأخًرا.  

Eternal Vikings   كل األوقات أمام الماُلك على اختالف إلى اإلبقاء على المشروع متاًحا في

   مشاربهم وظروفهم الشخصية.
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تبنوا هذه الفكرة، فنحن نشهد المراحل األولى من  : بصفتنا طليعة أوائل الذين  االفتقار إلى المنفعة

تطور قطاع العقارات االفتراضية. إنها لفرصة مثيرة حقًا أن تشارك في تنمية قطاع جديد من 

بهدف لبناته األولى. ما زالت غالبية المنصات حتى اآلن جديدة، وتعكف على تطوير منتجاتها  

   تقديم منافع وخيارات أكثر تميًزا لعمالئها.

 

 

   حل الفايكينج

   مًعا ننهض. اليوم نفرد شراًعا. جميعا نزدهر.

: عندما يتعلق األمر بحل المشكالت، أو اتخاذ القرار أو االبتكار أو التوقعات، بواسطة المجتمع

   منفردين.فإن مجتمًعا كبيًرا سيكون حتًما أكثر ذكاًء من خبراء  

لذلك، سوف نظل دوًما نأخذ في االعتبار حكمة مجتمعنا ونعمل بها في القرارات المتعلقة بغزو 

المشروعات واقتناص مساراتها وجمع المعلومات بأكثر الطرق كفاءة. المجتمع الذي ننشئه هو 

ا ، وسوف نظل أبد الدهر ندعم رؤاكم ونستقطب أفرادً Eternal Vikingsالقلب النابض لـ 

   واسعي المعرفة لشغل المناصب المناسبة لهم.

. هدفنا األول من وراء ما نطوره والموارد  : نحن هنا من أجل المجتمع؛ فنحن المجتمعللمجتمع

التي نستثمرها هو إيجاد مجتمع قوي ومثقف ومتحمس، وهو ما نحققه من خالل طرٍق ِعدَّة،  

األسبوع، ومحطة مذياع شاملة، وفعاليات في دنيا  ساعة طوال أيام   24تشمل أنشطة على مدار  

الواقع، وتقديم سلع حصرية، فضالً عن القيام ببحوث وتوفير فرص رائدة في هذا القطاع،  

   وبالطبع لن يفوتنا كنز الدعم المجتمعي الذي يزخر بغنائم الحروب التي نخوضها.
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  انكشاف مستقل
 

% من كل 2.5% من عوائد المشروع )سيتم إرسال  33بتخصيص    Eternal Vikingsستقوم  

   ( لحيازة قطع األراضي.EVWallet.ethمعاملة إلى محفظة مجتمعنا في  

 

غير القابلة    Eternal Vikingsوسيتم اتخاذ قرار حيازة كل قطعة أرض من قبل حاملي رموز  

لالسترداد في صورة تصويت مجتمعي. ال شك لدينا أن مجتمعنا، والذي يضم قادة الصناعة ذوي  

المعرفة الواسعة، والمدعوم أيضا من قبل وحدة المعرفة الخاصة بنا، سيقدم آراًء ممتازة بشأن  

   وكذلك القطع التي يجب تجنبها.  -أفضل القطع التي يجب شراؤها  

 

وف نحقق رؤيتنا في التوسع الذي ال ينتهي. قطعة أرض تلو األخرى، وتصويت  بهذا الشكل، س

بشراء أكبر عدد ممكن من قطع األراضي الواعدة   Eternal Vikingsبعد تصويت، سيقوم 

   وسنعرض مجتمعنا لمكاسب عالية القيمة.

 

ص أرباح  شراء العديد من قطع األراضي عبر فترة زمنية متوسطة إلى طويلة سيسمح لنا بتخصي

Eternal Vikings   بحكمة ريثما نطور إحساس السوق بما يتماشى مع النمو المتسارع لعالم

   .3الويب 

 

هل يمكنك أن تتخيل أعداد وإمكانات قطع األراضي التي سيستثمرها مجتمعنا من خالل عقود  

ن أي شخص من االستئجار واإلعالن والب  Eternal Vikingsملكية   ناء وغير  الذكية، والتي تمكِّ

 ويا له من مشهد مذهل!  -ذلك على األراضي المستحوذ عليها؟ يمكننا تخيل ذلك 

 

، وستنمو معهما مملكتنا  Eternal Vikingsومع نمو مجتمعنا، ستنمو كذلك محفظة مجتمع 

االفتراضية والواقعية. ستظل المحفظة وقطع األراضي خاضعة لملكية وإدارة المجتمع، والذي  

 .Eternal Vikingsض لحركة  هو القلب الناب
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: واحد من أهدافنا الرئيسية يتمثل في تمكين أفراد المجتمع من خالل تعريضهم  تأجير األراضي

بشكل مستقل لِقَطع األراضي االفتراضية؛ لهذا، فسوف نواصل شراء أكثر قطع األراضي تميًزا 

الستئجارها باستخدام ُعملَة  في مخلف عوالم الميتافيرس المهمة، ونرحب بأفراد المجتمع 

$GOLD وهي ُعملَة منظومتنا. تتمثل الفكرة في تزويد مجتمعنا بالقدرة على الوصول إلى ،

   قطع األراضي التي ال تعتمد على التغيرات السعرية.

 Eternal: سوف يُخصص جزء من كل األراضي التي تملكها  امتالك األراضي بغرض التأجير

Vikings   م األرض إلى قَِطع صغيرة يملكها َمْن يشتري للتملك بغرض التأجير، بمعنى أن تُقسَّ

. يحصل المالك على مدفوعات مقابل تأجير األرض، GOLDسند ملكيتها باستخدام ُعملَة $

   ا كانوا سوف يحتفظون بأراضيهم أو يبيعونها.ويتمتعون بالحق في تصويت ربع سنوي على ما إذ

 

  التكنولوجيا واأليديولوجيا: لعبة التوازن الدقيق

كما الحظ مجتمعنا النمو القوي لمجاالت العمالت المشفرة والرموز غير القابلة لالسترداد، فإن  

   األيديولوجية التي تدعمها التكنولوجيا هي من دون شك وصفة مؤكدة للنجاح.

الجسورة، سوف نستعين بتقنيات فريدة للتوسع   Eternal Vikingsكي نتمكن من تحقيق مهمة  

كذلك، استخدمنا كود هو األول من نوعه في إخراج في إمكانيات استثمار مساحتنا المستقبلية.  

من الرموز غير القابلة   Genesisأعمالنا الفنية لنحقق أقصى مستوى من الجودة لمجموعة 

   لالسترداد.

نتفانى في سبيل تحقيق التطوير المستمر، دون أن يغمض لنا جفن    Eternal Vikingsإننا في 

رغم نجاحاتنا الحالية والمتوقعة، وال يزيدنا كل إنجاز نحققه إال إصراًرا على بذل المزيد، في 



 ©2022 Eternal Vikings.    لَة الملكية. مستند تقني إصدار رقم  1.2جميع الحقوق محفوظة. مادة سرية ومُسجَّ

لتغذية حالة من   24/7سبيل أن تنعم أنت باالطمئنان إلى أننا نعمل خلف الكواليس على مدار 

   االبتكار الالمتناهي.

  عقود ذكية

للماُلك مجموعة من العقود الذكية التي تمنح مميزات هائلة    Eternal Vikingsتقدم منظومة  

   وتوفر مستوى منيع من األمان.

نقدم في المرحلة األولى العقود اآلتية: عقد الرموز غير القابلة لالسترداد  

(EV NFT)  

   (EV Mintingعقد سك العملة )

   (EV Stakingعقد التكديس )

  GOLD (EV $GOLD)عقد $

   (EV Rentalعقد التأجير )

أما عقود المرحلة الثانية، فسوف توَضع مع اقتراب المرحلة، ووفقًا للمسارات التي سلكناها في 

   المرحلة األولى.

 

 
 

 

   األمان

وعدد ضخم من مواقع سك العمالت الرقمية للقرصنة    Discordتعرض عدد ضخم من خوادم  

   على مدار األشهر الماضية.

فإننا نكرس ُجل مواردنا لحماية أفراد مجتمعنا، وذلك بمساعدة    Eternal Vikingsأما نحن في 
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من أصحاب الباع الطويل والمعرفة  Discordخبراء في مجال الهجمات السيبرانية وأمان 

   وٍر مهم في مساعدتنا على توفير أفضل خدمات أمنية في السوق.الواسعة التي تضطلع بد

   الفن

عندما يتعلق األمر بالتوسع في األراضي والسطو عليها، فلن تجد مثاالً يُحتذى به أفضل من 

Viking of Legend .المجيد. أما بالنسبة لنا، فحتى هذا المثال التاريخي لم يكن كافيًا   

فقد كان فريقنا تواقًا إلى االستناد إلى خصال الشَّجاعة والملكية والقيادة التقليدية في شخصية  

، Eternal Vikingالفايكنيج؛ لذلك أنشأنا كائنًا جديًدا بجالل أكبر، وهو: شخصية الفايكينج الخالد  

   ونصفه أسد والنصف اآلخر إنسان.

نج والقوة الجسورة لملك الغابة في تمثيل السطوة  لقد نجحنا عن طريق الجمع بين شجاعة الفايكي

والكبرياء والفضول الجامح. وتماًما كما تفعل كل شخصية من هاتين الشخصيتين الملهمتين على 

لن يهدأ لهم بال في إطار سعينا إلى التعرف على الميتافيرس   Eternal Vikingsاألرض، فإن  

   والتغلب عليه.

، ونَُعد نحن المشروع  2.5Dالفن ذاته عبارة عن مزيج من بعدين، وهو أسلوب فريد نسميه  

   الوحيد في السوق الذي يستخدم هذا األسلوب.

ف أسلوب  َمة بالبُعد الثالث  2.5Dيُعرَّ مع استخدام   3Dبأنه مزيج من الشخصيات المُصمَّ

فع المشاهد إلى التساؤل حول ما إذا كان  استراتيجية مميزة في التلوين ورسم المالمح الخارجية تد

  .3Dأم البعد الثالث   2Dما يشاهده بالبعد الثاني  
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مبتكر  هذا النوع من الفن يخدم المشروع من ثالثة زوايا رئيسية، فهو:  

   ومميز

   يسمح لنا باالستفادة من مميزات كال العالمين

   يبدو رائعا!

 

  بالمبدعينالذين يُعرفون  –المؤسسون العظماء  

Limbheim   

شركة تأسست على يد مجموعة من عشاق هذا المجال، من بينهم مؤسس األستوديو أنطون  

   .Valve( الذي يعمل حاليًا مع شركة  DOTA 2, Half-Lifeشفاشكين )

من فنانين مفعمين بحٍب ال ينتهي لعملهم، ومتفانين في   Limbheimيتألف فريق العمل في  

كل المهارات المطلوبة للتعامل مع أي نوع من أعمال تطوير    Limbheimصناعتهم. تمتلك  

األلعاب، أو مشروعات الزمن الحقيقي، بما يؤهلهم للتكيف مع أي تدفق أعمال مطلوب أو  

   بلوغ أروع المستويات. منهجية مطلوبة لتحقيق رؤيتنا الموحدة الرامية إلى

مع مهاراتها المتميزة تجمع بين فريقهم   Limbheimروح الفايكينج التي تتحلى بها أستوديوهات  

 Eternalاآلن، ومعا، سنبعث الحياة في مشروعنا المجيد، وفريقنا بانسجام طبيعي تام. 

Vikings.   

   /https://www.limbheim.comراجع أعمالهم الرائعة من هذا العنوان:  
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Floating Rock  

 Eternalإلى فريقنا المؤسِّس في األيام األولى لمشروع   Floating Rockانضمت 

Vikings.   

اآلن، وقد أصبحنا صديقين حميمين وبعد أن وسرعان ما انسجم فريقانا، وتوثقت الروابط بيننا.  

تعاونها المشترك معنا في إنتاج أعمال فيديو   Floating Rockَنَمْت بيننا األلفة المهنية، تواصل  

هَة إلى المجاالت التي نباشر نشاطنا فيها.    بنفس جودة هوليوود مُوجَّ

ة على إيجاد بيئات بصرية  إذا ما تطلعنا نحو مستقبل مجال الميتافيرس، فسوف ندرك أن القدر

. 3مجال الويب ديناميكية متميزة هي أمر حيوي لنجاح أي مشروع أو نشاط أعمال أو فكرة في 

ال نظير له، وذلك في إطار سعينا مًعا نحو اقتناص هندسة المستقبل  Floating Rockما تقدمه  

   وبنائها.

عقوًدا من الخبرة الجماعية التي اكتسبها من العمل في بعض من  Floating Rockيمتلك فريق  

 VFXعلى أيدي مجموعة من عمالقة صناعة    Floating Rockأشهر األفالم العالمية. تأسست  

( The Hunger Gamesو The Hobbitوالصور المتحركة، ومنهم غاريك راولينجسون )

(، وستيفاني باركر  Planet  of the Apesو Jungle Bookو  Avengersولوكاس نيكالوس )

(Spider-Man: Into the Spider-Verse  وAngry Birds 2  وSmurfs ولورنت هيرفيك )

(Avatar 2 وGemini Man  وHarry Potter  وUmbrella Academy وX-Men.) 

ول  انطالقًا من موقعها كواحدة من كبرى األستوديوهات العالمية الرائدة في مجال تطوير األص

أاالحترافية الخالصة والروح الحقيقية للفايكينج في  Floating Rockوتحريك الصور، تُظِهر 

   التعامل مع الجداول الزمنية المحكمة واألوقات الضيقة كي تبعث أسطورتنا إلى الحياة .
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 إن األصول التي نستعد إلطالقها حاليًا، وأيًضا تلك التي نخطط إلطالقها مستقبالً في المشروع

   سوف تخلب األلباب.

   المدهشة في:  Floating Rockتعرف أكثر على أعمال  

https://www.floating-rock.com/   
 

 
 

 

 

 

   الجوانب االقتصادية

والسبيل الوحيد إلنتاج ، GOLDهي عملة $  Eternal Vikingsأهم األصول في اقتصاد  

 Genesisغير القابلة لالسترداد من  Vikingهذه الرموز هو تكديس أحد رموز 

Collection.   

يُتاح التكديس من خالل نماذج عديدة تقوم بتوحيد جهود أعضاء مجتمعنا وتشجيعهم على  

 المشاركة في المجتمع من أجل جني الثمار!

$GOLDأن الوحدة الواحدة من $ : أوالً وأهم شيءGOLD   وحدة واحدة من =

$GOLD.لن نقوم بدعم قيمة الرمز، وذلك فقط كوسيلة تضمن    ، وينبغي أن تظل هكذا

   عدالة الوصول إلى منظومتنا وكل ما تقدمه.

  :GOLDمنافع $

   · تغيير االسم

   · تغيير السيرة الذاتية

  · التوالد
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   · شراء بضائع

  فعاليات· سداد قيمة  

  · استئجار أراٍض 

  المُسددة نظير األراضي( GOLD· تملك أراٍض بغرض تأجيرها )التعرض لـ $

  · التصويت

   · تسجيل العروض
 

 

   حرق الرموز

في دعم حرق الوحدات؛ فهدفنا هو عدم جمع   GOLDتتمثل غالبية استخدامات وحدات $

   ، بل زيادة صعوبة الحصول عليها.GOLDوحدات $

 GOLDثم، نقوم كل بضعة شهور )يتم اإلعالن عنها الحقًا( بخفض مقدار وحدات $ومن  

 Eternalالتي يولدها كل  GOLDالمتاحة للتكديس إلى النصف، وخفض مقدار وحدات $

Viking  .يوميًا إلى النصف   

إننا نضمن أن حرق الوحدات كضريبة على االستفادة من منافعها وأن تخفيض إنتاجيتها  

سيؤدي إلى أن يجد المستخدمون صعوبة متزايدة في الحصول على وحدات    إلى النصف

$GOLD.  

  نظام الضريبة

من أرض المعركة،    Eternal Vikingإن كل وحدة يُطالَب بها تستلزم خروج  

   % من قيمة الوحدات المُطالَب بها.20وتُفَرض على هذا اإلجراء ضريبة بنسبة  

م   الذين ما يزالون يحاربون في أرض المعركة )المكدسين  % على أولئك 10تُقسَّ

   % المتبقية.10اآلخرين(، بينما تُحَرق الـ  
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يقوم المفهوم الذي نتبناه على زيادة قوة الحافز لدى المجتمع لتكديس الوحدات غير القابلة 

   ألنفسهم دائًما. GOLDلالسترداد التي بحوزتهم، واالحتفاظ بوحدات $

 
 

 

   أخيرة...كلمة  

من المدهش حقًا أن ترى كيف يمر الوقت سريًعا عندما أََسَرتك الخطوات األولى لفكرة  

   محورية بطبيعتها...

، واستوعبَت رؤيتنا  Eternal Vikingsنتمنى أن تكون قد استمتعَت بالمستند التقني لـ 

   أقدامنا.بسهولة ويُْسر، وشاركتنا الشعور بذلك الزخم الهائل الذي تتهادى له األرض تحت  

هل ترى مجال عقارات الميتافيرس واعدا كما نراه؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فانضم إلينا دون  

   تردد إًذا أيها المقتحم الشجاع!

إننا نستعد لفرض هيمنتنا على األراضي الرقمية وإيجاد منظومة افتراضية سخية نجنِي  

   منها الثمار جميًعا مدعومين في ذلك بمجتمعنا، ومستلهمين كلمات الحكمة القديمة.

ال شك أن المغامرة سوف تكون مثيرة لإلعجاب، وأن المكاسب ستكون أسطورية، وأن  

   وجودك سيكون محل تقدير.

   تنا!تحيا


