
 

 

 
 
 
 

لوكوتورب نفاه   
ليومتلا يزكرماللا  صاخلا    

 
 

لوكوتوربلا يساسألا   v3.0 
 

 .Haven لوكوتورب اهرفوي يتلا ةيساسألا ةفيظولا قيثوت ىلإ ةقرولا هذه فدهت
 لكشب اهلوانت متيسو ، ةقرولا هذه يف ىرخألا ةيناثلا ةقبطلا فئاظو لوانت متي مل

  . ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع لصفنم
 

 ةمدقملا
 

 
 عزوملا ذاتسألا رتفد ةادا ذيفنت يف حجنت ةيمقر ةلمع لوأ تناك .ةينورتكلإلا peer)-to-(peer دنلل-دنلا ةلمع موهفمل قيرطلا Bitcoin دّهم

 ديدعلا يف تالماعملاو ظفاحملا لك نا عيمجلا كاردا عمو ، ةريخألا ةنوآلا يف .ةقثلا تابثإ ةرفش ىلع ًءانب تالماعملل
 ءانب مت .ةيصوصخلا تالمعو ةصاخلا ةّيلاملا تالماعملا ىلع بلطلا داز ،عيمجلل ةيئرمو ةفوشكم ةرفشملا تالمعلا نم

 Havenلتك ةلسلس ىلع دامتعالاب Monero ، ثرت كلذل .عساو قاطن ىلع ةيصوصخلا ايجولونكت يف ةدئار ربتعت يتلاو Haven 
 هذه ززعي(. Haven ١" "Bulletproofs)صاصرلل داضملا تابثإلا "و" Signatures) (Ring ةقلحلا تاعيقوت "كلذ يف امب ، Monero ةيصوصخ تازيم عيمج
 لالخ نم الإ دجوت نأ نكمي ال يتلاو ،" (xAssets)سكإلا لوصا "تالمع ،ردصملا ةيلوهجمو ةيصوصخلاب زيمتت علسو تالمع ريفوت لالخ نم ةفيظولا
 ىلع ًءانب لوصألا عاونأ فلتخم ةضياقم نيكمت ربع ،" لدابتلا ةيلباق تابثا Monero "ليلد نم Haven ززعي ًاضيا .XHV ةيساسألا Haven ةلمع" قرح"

 ىلوالا اهلعجي ةيضارتفإلا لوصألاو تالمعلا لدابت نيكمتو ةقلطملا ةيصوصخلا نيب اهعمجف ، ةلوادتملا تالمعلا ددعب ءافتكالا نمً الدب ةيدقنلا اهتميق
 قالطإلا ىلع اهعون نم

 
 .يصوصخلا يزكرماللا ليومتلا - نفاه يف مكب اًبحرم

 
 

 عورشملا خيرات
 

 TestNet ةيبيرجتلا ةكبشلا ةلحرم ىلإ ىلوألا ةلواحملا تلصو.2018  ماع علطم يف نيروطملا نم نينثا لبق نمHaven  موهفم أدب
 لبقتسم لعج امم ، لئاوألا نيروطملا نم ًاقحال مدقت زارحإ مدعو ، ريوطتلا يف تارغثو ، لولحلا يف فعضلا طاقن روهظ لبق

 ةيؤرب نييلصألاHaven  عمتجم ءاضعأ نم ةعومجم عورشملا تلوت ،( 2019 رياني) يناثلا نوناك رخاوأ يف . كش عضوم عورشملا
 ةدشب ةبولطم ةادأل يعامجلا ينبتلا صرف ميعدتل ةمزاللا ةيتحتلا ةينبلا ءانبو ، يجراخلا نيزختلا ةيلآ ميدقتو ، هلامكتسإ ىلإ فدهت

 .ومنلا عيرس ةرفشملا تالمعلا قوس يف
 

 .xUSD ةيصوصخو ةرقتسم ةلمع لوأ ميدقتل2020  ويلوي20  يف حاجنبHaven  لوكوتوربل MainNet ةيسيئرلا ةكبشلا قالطإ مت
 
 



 

 

 نفاه لوكوتورب
 

 .XHV نم USD ١ هتميقام ًامود لداعيسxUSD  ١ :مازتلإلا
 

 موهفملا .١
  

 Havenقوسلا راعسأ سكعت قاوسالا لوصا تالمع نم جيزمب ةميقلا نيزختل ةصنم عم بقعتلل ةلباق ريغ ةرفشم ةلمع يه 
 ةلتكلا لخاد burn" and "mint — "قرحلا-نيدعتلا" ةيلمع لالخ نم كلذ قيقحتي .يقيقحلا ملاعلا يف لوصألا ةميقو ةيسايقلا

 Haven ىلع لصحيل يكيرمألا رالودلاب ةميق نم هلداعيام لباقمHaven (XHV)  قرح انئالمعل نكمي ، تالاحلا طسبأ يف .ةدحاولا
 (xUSD). Dollarsقرح مدختسملل نكمي ، سكعلا كلذكو  xUSDنم يكيرمأ رالود 1 هتميقام لباقم XHV. 

 
 علسلا ىلإ ةفاضإلاب ،بهذلاو ةضفلا ،ةسيفنلا نداعملا كلذكو ،CNYوGBP،  EUR كلذ يف امب ىرخألا ةيسيئرلا ةيقرولا تالمعلا
 .مهتاجايتحا مئالت نيمدختسملل رثكا ةيرعس تارايخ ريفوتل تقولا رورم عم يئيبلا نفاه ماظن ىلإ فاضتس طفنلا لثم ةزرابلا ىرخألا

 
 "قرحلاو كسلا - "يجراخلا نيزختلا ةيلمع .٢

 
 نم .ةينعملا لوصألا ةميق لباقم ةرقتسم راعسا ىلع ظافحلل burn" and "Mint — "قرحلاو كسلا" ىمسي ًاماظنHaven  مدختسي
 ةلمع نم200  عضي نأ ررقي Bob :يلاتلا وحنلا ىلع اذه لمعي ، لاثمك(xUSD)  يكيرمألا رالودلاب طوبرملا زمرلاك ، ةيلمعلا ةيحانلا

 XHV تالمع قرحي هنإف ، Storage Offshore ةيجراخلا نزاخملا ىلإ XHV لوحي امدنع .يجراخلا نيزختلا يف(XHV)  نفاه
 ًءانب (xUSD نم) اهتظحل ةيقوسلا ةميقلا يجراخلا نيزختلا ددحي .ةديدج ةكوكسم xUSD نم اهلداعيام ىلإ ذإ نيح اهتميق فرصيو

 تانايب ةدعاق عمجل ةادأ) ريعستلا لكاروأ مادختساب كلذ متي .ةموعدملا تاصروبلا يف لوادتلا مجحل حجرملا رعسلا طسوتم ىلع
 .ريعستلا تالجس جتنيل لماكتملا يئيبلا نفاه ماظنل ريعستلا تانايب ميعدتل كلذو( يعقاولا ملاعلا تانايبب لتكلا ةلسلس يذغت

 
 ةيصوصخ ةلماعمب Bobـب ةصاخلاXHV 200  قرحيس يجراخلا نزخملا نإف ، يكيرمأ رالود 1 اهنيح Haven XHV ةميق تناك اذإ
 رعس عفترا اذإ .XHV نم ضورعملا يلامجإ ضفخني ةيلمعلا هذهل ةجيتنو ،اهنع ًاضوع xUSD نيدعتو قرحلا ةيلمع اهلالخ نم متت

XHV ررقو يكيرمأ رالود 2 ىلإ Bob نم هتاكلتمم ليوحتل ةيجراخلا هنزاخم ىلإ لوخدلا  xUSDىلإ  XHVلصحيسف ، ىرخا ةرم 
 .(ةيلصألا ةميقلا بسح يكيرمأ رالود= 200  رالود  XHV 100 100) * 2ىلع

 
 ىلإ اهلاسرإو XHV 400 )نيدعت(كس متيسف ،رالود 0.50 ىلإ يأ ،فصنلا ىلإXHV Haven  رعس ضفخناو سكعلا ثدح نإ نكل

 0.50 * (400 Bobةيلصألا ةميقلا بسح يكيرمأ رالود= 200  رالود ).نم ريغي قرحلاو كسلا لوكوتورب مادختسا نأ حضاولا نم 
 .ةيكيمانيد ةقيرطب ةيساسألا لوصألل لوادتملا ضرعلا ةريتو

 
 ةقدب ةعجارم ىلإ جاتحت يتلاو - ىرخألا ةرفشملا تالمعلا نع اًمامت فلتخت - مامتهالل ةريثم ديروت تاهويرانيس ءاشنإ ىلإ اذه يدؤي

 .لماكلابHaven  لوكوتورب موهفم مهفل ءارقلا لبق نم
 
 

 ؟عقاولا يف ةيجراخلا نزاخملا لمعت فيك .٣
 

 "ةنولملا ةلمعلا" جذومن مادختساب Vault Haven "نفاه نزاخم" لخاد ةيجراخلا تالماعملا ءارجإHaven  لوكوتورب حيتي
coin” “coloured. ةّرفشملا تاظوحلملا" لوكوتورب  ىلع ةنولملا تالمعلل يلمع قيبطت لوأ ربتعي"— “CryptoNote” . موهفم 

 2013 ماع ذنم كلذو ، نيوكتبلا ةكبش لالخ نم اًديج ف»رعُمو فورعم ةنولملا تالمعلا
 :انه هيلع علطا

bitcoin-for-future-sophertain-paint-coins-https://www.coindesk.com/colored 
 

 عقاولا يفو ، نيوكتبلا لمع ةقيرط سفنب -ةّرفشملا تاظوحلملا- تونوتبيركلا ىلع ةنولملا تالمعلا لمعت نأ نكمي ال ، كلذ عمو
 حضاولا فصولا اذهلEldredge Nate  ـل ركشلا .تونوتبيرم لوكوتورب لخاد اهروصت ةداعاو تالمعلا موهفم ةغايص ةداعإ بجي

 :ورينيمو نيوكتب مادختساب ذيفنتلا نيب قورفلل
 

 X  ةلماعم كانه نأ ضرتفنل .output”-input“ تالماعملا تاجرخمو تالخدم نيب one) to (one دحاول دحاو قباطت كانه ، Bitcoin عم"
 ررق اذإ Nova. Chevy 1977 ةرايس ةيكلم قح Alice حنمي ثيحب ّنولم X1 جتانلا نأ ىلع عيمجلا قفاويو ، A Alice ناونع ىلإ satoshi 1 لسري X1 تاجرخمب

Alice ىلإ ةرايسلا ءاطعإ Bob ، ةديدج ةلماعم ئشنت اهنإف Y ، ىلإ ريشي لاخدإب X1 ، ديحولا هجرخمو Y1 ناونع ىلإ يشوتاس 1 لسري B Bob. عيطتسي نآلا 
 .ةرايسلل يعرشلا كلاملا نوكيل ـ B هناونع عم قفاوتي عيقوت ءاشنإ لالخ نم ، كلذ تابثإ بوب

 



 

 

 ىلع عيقوتلا عيطتست ال اهنأل ، اهفاشتكا متيسف ، X1 لاخدإلا مادختساب ةفلتخم ةلماعم ءاشنإ لالخ نم ةرايسلاب ةبلاطملا Mallory تلواح  اذإ
 عم حيحص لكشب ةعقوم Z ةلماعم ءاشنإ قيرط نع رخآ صخشل ةرايسلا حنم Alice لواح اذإ .اهنم ققحتلا متي نل كلذل ، صاخلا Alice حاتفمب ةلماعملا هذه

 .لتكلا ةلسلس يف اهقبسي X1 ىرخأ ةلماعم قافنإ نأل( فعاضم ءارش/عيب )جودزم قافنإ اهنأ ىلع اهفاشتكا متيسف ، X1 لاخدإلا
 

 ديدعلا درس كنكمي ، اهقافنإ ديرت( ةقباس ةلماعمل )دحاو جرخم ةفاضإب ، ةلماعم ءيشنت امدنع .تالسارملا هذه رسك متي ،" ةقلحلا عيقوت "عم
 ، كلذ عمو .اهنم يأ لوح تامولعم يأ مدقي ال نكلو ، اهجاردإب تمق يتلا تاجرخملا دحأ قافنإب كل حومسم هنأ تبثي عيقوت ءاشنإب موقت .ىرخألا تالماعملا نم

 .ىرخأ ةرم جتانلا اذه قافنإل ةيلبقتسم ةلواحم يأ ضفرو ةظحالم طبرلا ةيمزراوخ نمضت
 هنأ هعيقوت تبثي نلف ، يفاضإ جاتنك Z1 ًاضيا نكلو X1 طقف لمشي ال ، Y هتلماعم ىلع ًايقلح ًاعيقوت Alice مدختسا اذإ ، هالعأ ويرانيسلا يف

 .Z1 وأ X1 ىلع لوصحلا هل قحي هنأ طقف تبثي ؛(اهنع يلختلا هنكميو ةرايسلل يعرشلا كلاملا وهف يلاتلابو X1 )قافنإ اهل قحي
 قباطملا صاخلا حاتفملا اهيدل نأل اًرظن .اهقافنإ اهل قحي K1 رخآ اًجرخمو X1 نمضتت M ةلماعم Mallory ئشنت نأ نكمي ، كلذ ىلع ةوالع

 لعفت نل يتلا K1 )وأ( ةرايسلا ةيكلم لقنتس يتلاو X1 )قفنت تناك اذإ ام حضاولا نم نوكي نل نكلو ، M ةلماعملا ىلع حيحص لكشب عيقوتلا اهنكمي ، K1 ـل
 و X1 نم لك لاح لشفي جذومنلا نأ ىلإ ةحارص ريشيو ، نيوكتبلا ةكبش لخاد اهذيفنتو ةنولملا تالمعلا ضرع اهب مت يتلا ةقيرطلا هالعأ فصولا فصي( ."كلذ

Z1 لمعي ، كلذ عمو .ةيلوألا ةلماعملا دعب مهدوجو ىلع اوظفاح  Havenهيدل سيل نفاه ً.اليلق فلتخم لكشب Alice الو Mallory، وه انيدل ام لك Bob. 
 

 تالخدمك ةلماعملا قرغتستوZ .(xUSD)  وX (XHV)  ، نينولب ةلماعم لسري هنإف ،xUSD  ىلإ XHV نم هتاكلتمم بوب لوحي امدنع
 ةهجو لكل نيتميق ىلعHaven  ةكبش لخاد ةلماعم لك يوتحت . Z يناثلا نوللاوX  نم لك تاجرخم اهلو ،X نول لوأ طقف ةلمعلا

 X (#،  ) Z #، ةهجو لكل )رفصلا ريغ(ةيرفصال اهتميق نوكت نأ نكمي طقف ةدحاو ، ًامومع تالماعملا عيمجل ةبسنلابو. 
 

(200 ، 0)ةميقب ةهجوو(0 ،200) تالخدمب ةلماعم لسري هنإف ، XHV لكل رالود 1.00 رعسبXHV 200  بوب لوحي امدنع كلذل
 ةلماعم لسريس XHV ىلإ ىرخأ ةرم ليوحتلا نإف ، XHV لكل رالود 2 ىلإ XHV رعس عفترا اذإ .XHV 0 و xUSD 200 جرخمو

 تاجرخملا ، ةقيرطلا هذهبxUSD. 0  و XHV 100 ةيئاهنلا تاجرخملا لعجي امم(0 ،100) ةميقب ةهجوو(200 ،0) تالخدمب
 تاجرخملا كس متيو ، ةلماعملا ةيلمع ءادا ءانثأ يلعفلا تقولا لالخو لاعفو مئاد لكشب ًايكيتاموتوا اهقرح متي UTXO تالماعمو

 .هباشم لكشب
 

 يساسأ طرش ىلع ينبمMonero  و ... ةيوهلا ءافخإو نامألا تازيم لك ثريو Monero نم قتشم وهHaven  نكلو ، عئار اذه لك
 يهانتم نامضو

 .ًامئاد لشفتسف بلطملا اذهب يفت ال ةلماعم يأو ."رفص" وه تاجرخملاو تالخدملا نيب قرفلا وهو الا ؛ تالماعملا لكل 
 

 و XHV نيب لدابت ةلماعم يأل ةبسنلاب عقاولا يفو ، ًاحيحصMonero  نم يساسألا بناجلا اذه نوكي نأ نكمي ال ،Haven  ةلاح يف
 xUSDرعس نوكي نل XHV تاجرخملاو تالخدملا نوكت نلو ، مئاد هبش لكشب ةروسكم ةدعاقلا هذهف ، رالود 1.00 طبضلاب 

 rctSigs.cpp / ringct / src  ةلداعملا نإف يلاتلابو  bC و  aC نم انمازتلا غلابم لشفت نل امك ، ةيواستم
 () verRctSemanticsSimpleرابتخا يف لشفتس Monero: 

 

= 0 
 

 ."ةميقلا تابثا" تايمزراوخ ،نفاه ةكبشل يلخاد موهفم مدقن انه نحن
 

 حيتافمللو ريوزتلل ةداضملاو طبرلل ةلباقلا ةيقلحلا عيقاوتلا موهفمل ةلصفملا مهتقرو ىلع ورينوم ثاحبأ زكرم ىلإ ركشلاب مدقتن انهو
 اهمادختسا مت يتلا[  ةقرولا[ https://eprint.iacr.org/2019/654.pdf  ] 'ولب رثرآو رثيون جناراس ، لدوج نودنارب] ةسكاعتملا

 .ةميقلا تابثإل Haven لوكوتورب نم ءزجك
 

 رالودلا :نينول نيب تباث طبر تاذ ةنولم ةلمع نوئشني ثيح" ةبعل" جذومن )نوثحابلا( نوفلؤملا حرتقا ،" ةقرولا" ـل ةيلوأ ةدوسم يف
 .CLSAG مادختساب متي نا كلذل نكمي فيك نوحضويو ، امهنيب:100 1  فرص رعس عم )رالود1  = تنس100  |تاتنسلا( تاسنبلاو

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيلمعلا نوكت
 

 D = .(1 وC = 100  ، لاثملا اذه يفξ − 1 ) 2 ، . . .، 2 ، 1 ىلع C ، γD تباوثلا ضعبوξ  تباث ديدحتب فرصلا رعس ددح •
 ةلباقملا ناولألل D و C تامازتلالا نم اًجوز نآلا مازتلا لك حبصي ثيحب مازتلالا لكيه ليدعتب مق •

 ةبولطم ةيفاضإ تانايب يه P و ،Zj  طاقن رود D و C بعلت ، انه .D و C نم لك ميق يطغي تابثإ نم قاطن ليلد ءاشنإب مق •
 .ةلماعملا لوكوتوربل

 :يلي ام ءافيتسا مت اذإ حلاص طيسبلا ةلماعملا حاتفم نإ لوقن •
 و ؛Ver (Pi) = 1  اذل ، Pi قاطنلل حلاص ليلد هيدل Q ∈(Xi، Ci ،  Di،  Pi)  لاخدإلا ةقلح يف وضع لك •

 و ؛k) 0 (P Ver = 1  كلذل حلاصk 0 P  جارخإلا قاطن ىلع ليلد لك •
 (m، pk، 1. = σ) ققحت ، CLSAG-2 ققحتلا زاتجيσ  عيقوتلا X2 X1 = pk · ·  Z2 Z1 Xn· · Zn ةلدعملا ةقلحلل •



 

 

 
/  تالمعلا" ددع يف قرفلا وه فالتخالا اذهو - قرفلاب مازتلالا نكلو ، رفصلاب مازتلالا عم اهعيقوت متي مل ةقفصلا نأ وه كلذ ريثأت

 ، سنب 100 لباقم اًيكيرمأ اًرالود 1 لدبتسي مدختسملا ناك اذإ .تاجرخملاو تالخدملا ىلع ًءانب ةلماعملا هذه اهئشنت يتلا" زومرلا
 نأ بجي ، قرافلا مادختساب عيقوتلاب موقي لسرملا نوكل جذومنلا اذه لمعي .ةكوكسملا ةديدجلا تالمعلا ددع - 99 قرفلا نوكيسف
 نأ بجيو( تالخدملا كلتل صاخلا حاتفملا كلام ىوس اهفرعي ال يتلاو) تالخدمك ةمدختسملا تالمعلا ددع نمً الك مدختسملا فرعي
 .ةنكمملا ناولألا راعسا لمحت ”bulletproofs“ صاصرلل داضملا تابثالا تابلطتم لك عم ،:100 1  ـل حيحصلا فرصلا رعس مدختسي

 .ةلماعملا ةحص نم ققحتلا متيل تاجرخملاو تالخدملا نيب قرفلا مادختساب حيحص لكشب عيقوتلا نكمي ، كلذب مايقلابو
 

 رعس بلطتي burn. and mint Haven "قرحلاو كسلا نفاه" ماظن يف ريكفتلا دنع دحاو يسيئر بيع ىلع هالعأ جذومنلا يوتحي
 ةلكشم قلخي اذه .ةلماعملا يققدم عيمج ىدل فورعمو تباث اًضيأو ، ةلماعملا فارطا لك لبق نم فورعمو تباث .تباث فرص
 .ًامئاد ريغتمو بلقتم فرصلا رعس ، ةرقتسم ىرخأب ةبلقتملا لوصألا طبر فيرعتب موكحم هنأل جذونلا اذه لمعي نل ، انل ةبسنلاب

  
 .ةميقلا تابثإ .٤

 
 :بلطتي ،ريغتم فرص رعسب لمعي هالعأ ةنولملا تالمعلا جذومن لعجل

 
 رعس مادختسا تقو يأ يف لدابتلا ةلماعمل نكمي ثيحب ، رييغتلل ةلباقلا ريغو اهيلع قفتملا ريعستلا تامولعم عمجل ةقيرط •

 هتحص نم ققحتلا نكمي
 رعسلا اذه ىلع ًءانب تاجرخم ىلإ تالخدملا ليوحتل ةقيرطك •

—ةّرفشملا تاظوحلملا" عون نم ىرخأ ةلماعم يأ لثم تابلطتملا سفنب يفي ةلماعملا لسرم نأ نم ققحتلل ةقيرط •
- cryptonote" عيقوتو فرصلا رعس مادختساب ليوحتلا هنكمي يلاتلابو ، ةمدختسملا تالخدملل يرسلا حاتفملا فرعي هنأ يأ 

 حيحص فالتخا عم ةلماعم
 .ةصاخ غلابم يأ نيققدملل فشكلا نود ، ةصروبلا ىلع لعفلاب هقيبطت مت دق هيلع قفتملا رعسلا نأ نم ققحتلل ةقيرط •

 
 لجس ءاشنإ متيو( ريعستلا لكاروأ لثم )يضارتفالا ىلا يقيقحلا ملاعلا نم ريعستلا تانايب دوزم نم ريعستلا داوم ىلع لوصحلا متي

 — سكإلا لوصا" مزح نم لكل(XHV  لباقم) فرصلا راعسأ ىلع ريعستلا تالجس يوتحت .ةديدج ةلتك لحل اًدادعتسا ريعست
xAsset" جمانرب ىلإ اهميدقت متيو ، ةيناث 30 لك ريعستلا تامولعم ثيدحت متي .ةلتكلا نيدعت تقو يف  daemon Havenبلطلا دنع. 

 .ةلتكلا كلت )حتف( لحب ندعملا مايق قيرط نع ةلتك سأر لك يف لتكلا ةلسلس ريعست تالجس نيمضت متي
 

 نم لكش يأب اهرييغت وأ ةلماعملا ةميقب بعالتلا ةيناكمإ مدع لوكوتوربلا نمضي ، ةلتك لك يف تامولعملا هذه نيمضت لالخ نم
 لجس رمع نم ةيناث 30 لالخ حاجنب لتك ةدع جارختسا مت اذإ .رييغتلل ةلباق ريغ ريعستلا تامولعم نأ لتكلا ةلسلس نمضت - لاكشألا

 .ةددعتم لتك يف لجسلا سفن نيمضت متيسف ، يلاحلا ريعستلا
 

 تافاضإلل ةزوجحملا ةحاسملا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ،(XHV  لباقم اهعيمج) ةيلاتلا ليوحتلا تالدعم ىلع ريعستلا لجس يوتحي
 :يجذومنلا ريعستلا لجس انهو .تانايبلا رفوي يذلا لكاروأ عيقوتو ةيلبقتسملا



 

 

 
 

 
 
 

 نوبركلا :ريعستلا لجس لاثم
 

 ةقيرطلا يه ًاضيأ هذه .ةيدرفلا مازتلالا ميق نمً الدب مازتلالا جاوزأ مادختساب[ بوب] هالعأ لاثملا يف اذهبHaven  موقت2 / 
 .Monero ثاحبأ تاربتخم نم ةبعللا لاثم يف ةمدختسملا

 
 ، كلذ عمو .هالعأ حضوم وه امك ةجودزملا صاصرلل داضملا تابثإلا تايمزراوخو CLSAG مادختسابHaven  تالماعم عيقوت متي3 / 

 يف قرف دوجو مدع وه انمازتلا .ةيرفصلا ميقلاب يلصألا مازتلالا مادختساب عقون .ةبعللا لاثم يف امك قورفلا مادختساب عقون ال اننإف
 .ةميقلا

 
 نم ليلقلا بلطتي ةميقلا تابثإ مادختساب اهضفر وأ تالماعملا ةحص نم ققحتلابHaven  مايق ةيفيك مهفل  .رومألا دقعتت ثيح انه4 / 

 ققحتلل طاقنلاوCurve Elliptic  تايلمعلCryptonote  مادختسا ةيفيكو ، ماعلا حاتفملا تايمزراوخل مهفلا ضعبو قبسملا لمعلا
 .تاجرخملاو تالخدملا تايمك ةحص نم

 
 يواست نم ققحتلل ةلماعملا تاجرخمو تالخدم عيمج عمجت يتلاverRctSemanticsSimple ()  ةفيظولا لالخ نم ةلماعم لك رمت
 ، ةيقيقحلا ماقرألا نمً الدبCurve Elliptic ['EC']  طاقنك اهليثمت متو اًمامت ةرفشم ةلحرملا هذه يف ميقلا نأ نم مغرلا ىلع .جئاتنلا

 EC. Monero's طاقن ءاشنإ/  رايتخال ةددحملا ةقيرطلاو يطمنلا باسحلا صئاصخ ببسب لمعت لازت ال غلابملا هذه نأ الإ
 

(EC  ةحاسم لخاد) اهنيب تافالتخالا يقبت - ةنيعم صئاصخب ظفتحت لازت ال اهنأ الإ ، ةرفشم ماقرألا نأ نم مغرلا ىلع ، راصتخاب
 .ةفاضم تامازتلا هنوك يرفص قرف نع ةرابع يرفصلا فالتخالا لظيس يلاتلابو ، ةحلاص

 
 ام بيقرلا عقوتي اهدنعف ،b ، ... ،  k b 1  نم ةنوكم تاجرخموj a   ، ... ، 1 نم ةنوكم تالخدمب ةلماعم انيدل تناك اذإ ، ىرخأ ةرابعب

 :يلي
 

 
 

 .ىرخالا تاصروبلل ةبسنلاب ًاتاتب ةحيحص ريغ اهنكلو ، xUSD و XHV ليوحت تايلمع رمتستس ، Haven ـل ةبسنلاب
 

 رعس ريفوت متي ، ةدحاو ةلماعمل فرصلا رعسك γ C ، γD تباوثلا ددحن انوعد ، ىلعألا نم زومرلا ضعب مادختسا ةداعإ دنع ، كلذل
 تابثإل .يلاوتلا ىلع(C،  D)  انيدل تاتابثإلا ةعومجمب ةنرتقملا تامازتلالا عم نآلاو .انب صاخلا ريعستلا لكاروأ لالخ نم اذه فرصلا

 .تاجرخملا ةميق عومجم تالخدملا ةميق عومجم يواسي نأ بلطن ، ةميقلا يف ةاواسملا



 

 

 
 :اهتحص نم ققحتلا ودبيس اذكه ،كلذبو

 
 ىلإ ريشتC( . ،  )Dاهنم لكب ةصاخلا فرصلا راعسأ ىلع ًءانب اهعمج متي نيسوق نيب ةعوضوملا ميقلا نأ ىلإ ريشت  ثيح

 .ةعوفدملا موسرلا ىلع لدت  و ، تاجرخملا تابثا ىلإ ريشتC(،  ')D ' ، تالخدملا تامازتلا
 
 

 لكاروألا ريعست .٥
 

 ةهجل عبات تامولعم ردصم وه." oracle "blockchain لكاروأ" ىمست ةينب نيشكولبلا مدختست ، يقيقحلا ملاعلا نم تانايبب دوزتلل
 "لتكلا ةلسلسل تانايبلا ريفوت يه ةديحولا هتفيظو ةيجراخ

 
 explained/-oracles-https://www.mycryptopedia.com/blockchain  :ردصملا

 
 ربتعي ةيلاع ةءافك وذو قيقدو نمآ لكاروأ ءاشنإ ناك ، تقولا كلذ ذنم ةقحاللا تاميمصتلا نم ديدعلاوHaven  ـل لوألا دادعإلا يف
 تانايب ردصمك لكاروأ فئاظو ريفوتل طقف اهميمصت مت يتلاو ،Chainlink  لثم نيدوزم حاجنو ءاشنإ عمو .لوكوتوربلا حاجنل اًحاتفم
 راض هنكلو ، يرورض ريغ طقف سيل ،ةديج ةركف سيل نفاهب صاخو انسفنب لكاروا ءاشنا نأ حضاولا نم حبصأ ، يزكرمالو لقتسم

 .ريعستلا وهو الا - ةيمها اهلوصف رثكأ يف نفاه ةكبش ةيزكرم ةدايز كلذ نأش نم نأل ًاضيا هب بوغرم ريغو
 

 ةدعاق تامدخ مهجتنمب دوزتللChainlink  عم ةكارش تدقع لوكوتورب نفاه ،انتكبشل لكاروا ءاشنا نمً الدب ،هالعا تارربملا ذخا عم
 :هاندأUSD / XHV  ـلChainlink  لكاروأ ليصافت ىلع عالطالا نكميو .-لكاروا- ريعستلا تانايب

 
 usd-ttps://feeds.chain.link/xhvh   :ردصملا

 
 Havenلب ، طقف دحاو لكاروأ تامدخ دوزم ىلع دمتعن نل كلذلف ،ةيادبلا ذنم ةءافك تاذو ةنرم ريعست تاودا ءانب ةرورضب نمؤت 
 مادتسم لكشب تقولا رورم عم نسحتي ةقد رثكاو لضفا ريعست نامضل رمتسم لكشب مهليدبت وا نيدوزملا ددع ةدايز نيكمتل ىعسن

 .ةقثلا زيزعتل
 
 

 )ضرعلا( ديروتلا تاهويرانيس
  

XHV لمع تابثإ ةلمع يه  (PoW)ـل ةلثامم صئاصخب ةصلاخ  Monero، ليذمو نويلم 18.4 نيدعتلل لباقلا ضرعلا يلامجا غلبيو 
 .ةعطق نويلم 18.4 ـلا كلت نيدعت متي نا درجمب تاكوكسملا نم ليلقلاب

 
Haven  يف يجراخلا نيزختلا ةزيم تحبصأ نأ دعب نآلا .ةرفشملا تالمعلا قوس يف اًديج موهفمو يسايق ديروت ويرانيس اذه
 لوادتملا ضرعلا ددحت دعت مل اهنكلو ، نيدعتلا تآفاكم قيبطت يف هالعأ ةروكذملا ماقرألا رمتست ، ةيسيئرلا ةكبشلا ىلع ةرشابم

 .ًاقبسم هضارعتسا مت امك ،ةيكيمانيد كلذ ناريغيس قرحلاو كسلا تايمزراوخ نأل XHV ـل يلعفلا
 

 ددحي XHV ـل لوادتملا ضرعلا ىقبي نل ، ةكبشلا ىلع) اهريغوxAssets) xUSD  سكإلا لوصأ رشن درجمب ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 اهب ظفتحملا xAssets سكإلا لوصألل ةيمكارتلا ةميقلا ةاعارم يرورضلا نم ، اذهل .يئيبلا نفاه ماظنل ةيلامجإلا ةيقوسلا ةميقلا

 .هسفن XHV ىلإ ةفاضإلاب
 

 :يلاتلا وحنلا ىلع هباسح متيسوValue Network Haven  وأHNV  هنأ ىلع كلذ نع ريبعتلا نكمي
 

( = HNVرعس   * XHVلوادتملا ضرعلا + )ـل لوادتملا ضرعلاxUSD  
 

 .نفاه ةكبش يف اهجاردإ دنع ةلداعملا ىلإ ىرخالا xAssets سكإلا لوصا ةفاضإ ةلوهسب نكمي
 

 ةيلاع ةيئزجلا تاهويرانيسلا ميدقت متي ،Haven  ـل يئيبلا ماظنلا ىلع ضرعلا اذه ريثأتو XHV ـل لمتحملا يلبقتسملا ضرعلا مهفل
 .ةيلاتلا ىوتسملا

 
 :يلي ام تاهويرانيسلا هذه يف رابتعالا يف اهذخأ مت يتلا تاريغتملا لمشت



 

 

 
 (روثلا كلذ يف امب) ةدعاصلا قوسلا ةرود يف ةيقوسلا ةميقلا يلامجإ يف ةدايزلا •

 (dec_Bear) قوسلا طوبه ةرود يف ةيقوسلا ةميقلا يلامجإ يف ضافخنالا •
 (perc_offBull) ةدعاصلا قوسلا ةرود ةياهن يف جراخلا يف ةنزخملاو ةلسرملا XHV تالمعل ةيوئملا ةبسنلا •
 ةطباهلا قوسلا ةرود ةياهن يف XHV ىلإ اهنحش ةداعإ مت( لاثمكxUSD  مادختسابxAsset ) تالمعل ةيوئملا ةبسنلا •

(perc_onBear) 
 ليبس ىلع) ةيجراخلا تالماعملا ميق عيمج طسوتم يه ةيدوعص ةرود لالخ XHV ـل ةيلحملاATH  ةميقل ةيوئملا ةبسنلا •

 ةميقلا يه هذه نوكتسو رالود 1.60 وهATH  اذه نم ٪80 نإف ، رالود 2.00 وه XHV ـل يلحملاATH  ناك اذإ ، لاثملا
 ( (perc_LATH)ريغتملا اذهل ٪80 مادختسا مت اذإ جراخلا ىلإ لقنلا تاهويرانيس هذه يف ةمدختسملا

 §. LATL)(perc_ ةيلخادلا تالماعملا ميق عيمج طسوتم يه ةطباه ةرود نمض XHV ـل ةيلحملاATL  ةميقل ةيوئملا ةبسنلا •
 .قاوسألا ناعيقو ممق عقوت دنع نيلوادتملا ةقد ىدم اهنأ ىلع 6 و 5 ـل ميقلا هذه ىلإ رظنلا نكمي :ةظحالم*   •
 يواست 1 ةميقلاitcoins. B  تابلقت عم ةنراقملاب XHV بلقت طابترا ىدم ةاكاحمل ةميقلا هذه مدختُست - XHV بلقت رشؤم •

 .خلإ بلقتلا فعض يه 2 ، بلقتلا فصن لثمت 0.5 ، نيوكتيبلا بلقت
 
 

  1 ويرانيسلا
 

 XHV ديروت يف عسوتلا
 .تقولا رورم عم قوسلا يف XHV نم ضورعملا ةدايز اهنأش نم ًاميق مدختسن ، ويرانيسلا اذه يف

 
2500 = inc_Bull٪ 

85 = dec_Bear٪ 
80 = perc_offBull٪ 
75 = perc_onBear٪ 

90 = perc_LATH٪ 
10 = perc_LATL٪ 

1.0 = iVol 
 

     
 
 

 يف ةيجراخلا نزاخملا فئاظو مادختسا نإف ، ةيلاع لوادت ةقدو ةياغلل ليقث ةيجراخلا نزاخملل مادختسا جذومنلا اذه نم حضتي امك
 يئيبلاHaven  ماظنو XHV نم لكل ةيقوسلا ةميقلا نم ديزي تقولا رورمب نكلو ، ًافيعض XHV رعس ىلع ظفاحي عسوتلا ويرانيس
 نم ويرانيسلا جرخيو ةحضوملا طامنألا ريغي هرودب يذلاو ، XHV رعس بلقت نم للقي هنأل يئيبلا ماظنلل لوبقم ويرانيسلا اذه .لكك

 وه هالعأ ةمدختسملا راعسألل ديحولا رييغتلا ثيح هاندأ ةينايبلا موسرلا يف هتيؤر نكمي امك( شامكنالا ىتح وأ) نزاوتلا ىلإ ، عسوتلا
(0.5). iVol 

 



 

 

 
 

 2 ويرانيسلا
 

 XHV ديروت يف شامكنالا
 .XHV ـل لوادتملا ضرعلا يف شامكنا ثودح ىلإ ًادمع يدؤت يتلا ميقلا مادختسا متي ، ويرانيسلا اذه يف

 
2500 = inc_Bull٪ 

85 = dec_Bear٪ 
50 = perc_offBull٪ 
48 = perc_onBear٪ 
60 = perc_LATH٪ 
40 = perc_LATL٪ 

1.0 = iVol 
 
 

 
 
 

 تقولا رورمب عسوتلا ويرانيسل اًسكاعم ًاريثأت قلخي امم ، بلقتلا يف XHV رعس دادزي ، شامكنالا ويرانيس يف هتيؤر نكمي امك
 .عسوتلا وأ نزاوتلا ىلإ شامكنالا نم طمنلا كرحيسو

 
 
 
 
 
 



 

 

 3 ويرانيسلا
 XHV ضرعلا يف نزاوتلا

 ةيزكرم ةطقنك .ةطسوتم لوادت ةقدو ةيجراخلا نزاخملل طسوتم كالهتسا مادختساب ةعقوتملا تاريغتملا نييعت متي ، ويرانيسلا اذه يف
 شامكناو عسوت تاهويرانيس عم ، تقولا رورمب رركتم لكشب ويرانيسلا اذه ذيفنت متي نأ عقوتلا نكمي ، نيرخآلا نيهويرانيسلا نيب

 .نزاوتلا وحن هجتت
 

2500 = inc_Bull٪ 
85 = _Beardec٪ 

70 = perc_offBull٪ 
50 = perc_onBear٪ 

60 = perc_LATH٪ 
40 = perc_LATL٪ 

1 = iVol 
 
 

 
 
 

 مادختسالا تايوتسم فورظ عم فيكتلل لوكوتوربلا ميمصت مت ، تاهويرانيسلا ثودح تيقوتب ؤبنتلا نكمي ال نيح يف ، ماتخلا يف
 نم ديرفو ديدجو سلس ينايب ىنحنم قلخي ام ، مدختسملا تاءارجإ لالخ نم ةرشابم XHV ديروت دقاعتو عيسوت قيرط نع ةريغتملا

 .نيمدختسملل ةيعيبطلا تايكولسلا سكعي هعون
 
 
 

 داصتقالاو رارقتسالا
 

 نم دحاو عون ليوحت ىلع ةردقلاو ، ليوحتلا ءارجإل فورعم رعس درجم ؛ةطسبم ةضيرعبل ليلقلا قرحلاو كسلا لوكوتورب بلطتي
 .ليوحتلا لدعم تاذب ةلسلسلا سفن ىلع رخآلا ىلإ لوصألا

 
 ، لماك لكشب اهمهف بعصلا نم نوكي نايحألا ضعب يف ميهافملا طسبأ نإف ، كلذ عمو .ةياغلل طيسب موهفم هنإ ،حضوا ةملكب

 .تايدحتلا ضعب ةجلاعم بجي ، اًيوق ًايداصتقا اًجذومن مدختسي نفاهل يئيبلا ماظنلا نأ نامضلو
 

 ديروتلا ةيفافش •
 فرصلا ساسأ ىلع راعسألاب بعالتلا •

 .لمعلا تابثإل يمزراوخ يئيب ماظن يف اهيلع ظافحلاو ةرقتسملا لوصألا ةميق تابثإ •
 عسوألا قوسلا تابلقت تارتف لالخ" كنبلا يف يرجلا" ةيلامتحا •

 
 :رخآلا ولت اًدحاو تايدحتلا هذه عم لماعتلا متيس

 



 

 

 ديروتلا ةيفافش
 

 بعالتلا عنم وه كلذ يف ببسلا ناك.xAssets  و XHV ـل فورعم ريغ لوادتم دادمإ دوجو ىلعHaven  ـل يلصألا موهفملا دمتعا
 .)ناتيحلا( xAssets وأ XHV يكلام رابك لبق نم ةكبشلاب

 
 اًديفم نوكيس فافش لوادتم ديروت دوجو نأ ررقت ، ءاربخلاو نيراشتسملا عم رواشتلاو يعمتجملا شاقنلاو ةساردلا نم ريبك ردق دعب

 :ةيلاتلا قرطلاب ةكبشلل
 

 عساو قاطن ىلع بعالتلاو قيرغتلا تالواحم فاشتكا نكمي هنأ ينعي امم ،Haven  ةكبشل ةءافك رثكأ ةبقارمب حمسي نا •
 .عرسأ لكشب اهتدح نم فيفختلاو

 .ةظحل يأ يف ةلوادتملاxAssets  و XHV ددع ضرع ىلع ةردقلا عمHaven  ةكبش ىلإ لوخدلل ربكأ ةقث نيمدختسملا حنمي  •
 لك ءاشنإ متيس ، حوضولاو ةقدلا نامضل ، كلذل ةجيتن .تالمعلا سيياقم عقاوم ىلع ربكأ ليلحت يلاتلابو ربكأ ةيؤرب حمسي •

.Haven  لتك تافشكتسم يف اهضرعو ،blockchain  ليلحت لالخ نم غلابملا فاشتكا نكمي ةقيرطب قرحو كس ةلماعم
 حامسلا عم ةظفحملا ناونع ةيصوصخو ةيوهلا ءافخإل ةيسايقلاMonero  تايوتسم ىلع ظافحلاب نيمدختسملل كلذ حمسيس

 .لوادتملا ضرعلل ةحضاو ةيؤرب
 

 :انه هتيؤر نكميو نآلا اًيئرم لوصألا نم عون لك ضرع حبصأ
 

 https://explorer.havenprotocol.org/supply 
 
 
 

 فرصلا راعسا راكتحا
  

 رالود 1 لباقم دادرتساللً الباق ًامئاد نوكيس xUSD"1 نأب ةليوط ةرتف ذنم نفاه مزتلت ، قرحلاو كسلا تايمزراوخ ةعيبطل اًرظن
 ميجحت نامضل ةنيعم ريبادت ذاختا مزلي ، نفاه ريعست ماظن نمض ةكرحتملا تاطسوتملل راعسألا ةيوست ءارجإو ،"XHV  نم يكيرمأ

 .ةيلخادلا و ةيجراخلا نزاخملل تاليوحتلاو فرصلا راعسأ نيب تاضقانتلا
 

 ةيلضفألا تاذ تالماعملا ىلع ىلعأ موسر ضرف متيس .نيمدختسملا تالماعم ةيلضفا بسح رايتخالا ربع ميجحتلا اذه قيقحت متي 
 ثيح )قلغملا لفقلا ءاغلإ تاقوأ عم ةضفخنملا ةيلضفألا تاذ تالماعملاب ةنراقم ، حوتفملا لفقلا تاقوأل ىندالا دحلا عم ، ىلعألا

 .(رفصلا نم برقي ام ىلإ موسرلا ليمت
 

 مادختسالا نم لوألا رهشلا لالخ طاشنلا نم ةبستكملا تانايبلا نوللحيو نوبقاريHaven  يف نومهاسملا ناك ، لوألا قالطإلا ذنم
 امنيب ريصقلا ىدملا ىلع ةكبشلا ةقد نامضل ةمارص رثكأو طسبأ جهنب يلصألا موسرلا لكيه لادبتسا مت ، نفاه ةيادب ذنم .يلعفلا
 اًبنج لمعلل ليدعتلاو رظنلا ةداعإ بلطتتس اهلكايهو موسرلا نأ نفاه روصتت ، تقولا رورمب .لئاوألا نيكلاملا عم زومرلا عيزوت نوكي

 اهب ظافتحالاو ، ةقرولا هذه عم بنج ىلإ اًبنجHaven  ةكبشل لماكلا موسرلا لكيه رشن متيس .نفاه ةكبش جضن عم بنج ىلإ
 .venprotocol.org/feeshttps://ha Haven  لوكوتورب عقوم ىلع تاقوألا عيمج يف اهيلإ عوجرلل

 
 لجأ نم كتظفحم يف نيعم زيمم زمر كيدل نوكي  نأ بجي هنأ يف ةيلاحلا DeFi تاجتنم نم ديدعلاب ةقلعتملا تالكشملا ىدحإ لثمتت

 .ةيقطنم بابسا نود اهب ظافتحالاو ةيرورض تسيل لوصا عم لماعتلا كلذ نع جتني .رخآ جتنم عم لماعتلا
 

 :هاندأ لودجلا يف كلذ رهظيو .اهلاسرإ متي يتلا ةلمعلاب موسرلا ضرف قيرط نع كلذ حلصتHaven  تالماعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ةلماعملا عون  موسرلا  عون  ةبجاو   موسرلا 
يف دادسلا  : 

XHV لقن موسر   TX ةيسايقلا  XHV 

ليوحت  xUSD موسر  TX ةيسايقلا  xUSD 

XHV -> لدابت  
xUSD 

فرصلا موسر   + 
فرصلا  موسر 

ةيسايقلا  

XHV 

xUSD -> لدابت  
XHV 

e لدابتلا موسر   + 
موسر  tx ةيسايقلا  

xUSD 

 
 
 

 لمعلا تابثإ ىلع مئاق يمزراوخ يئيب ماظن يف اهيلع ظافحلاو ةبكرملا لوصألا ةميق تابثإ
 

 وأ" ةيقيقحلا ةميقلا" موهفم لوح ، اًعويش رثكألا ةلئسألا دحأ ىلإ ةفاضإلاب ، ةبكرملا لوصالا تايمزراوخ هجاوت يتلا تايدحتلا ربكأ دحأ
 .نيريثكلا نم ردب لؤاست" ؟رالودلاب ةموعدم ريغ يهو اًدحاو اًرالود يواست xUSD نأ نامض كنكمي فيك" لثم ةلئسأ." ةميقلا ردصم"

 
 زكري ،( ةميقلا بسح ةريغتم XHV نم ةيمكب"  رشابم ريغ لكشبxUSD  معد" متي) همهفو لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا درجمب
 تالماعملا ببسب بلقتيس XHV ضرعلا نأل اًرظن .اهسفن XHV ـل ةلويسلاو ضرعلا لوح ةلئسألا ىلع كلذ دعب نومدختسملا
 .هلمكأب يئيبلا ماظنلا تايكيمانيدل ضرعلا يف شامكنالاو عسوتلا تالاح ريغتت نأ لمتحملا نمف ، هالعأ حضوم وه امك ةيجراخلا

 
 اذه .ًادج دراو نيتلاحلا اتلك روهظ لامتحا نإف ، ةرفشملا تالمعلا قاوسأل ةيرودلا ةعيبطلا رابتعالاب ذخألا عم ، تالامتحالا عيمج يف

 ربكأ تابلقت ثادحإ نودxUSD  ضرع يف شامكنالاو عسوتلاب حامسلل ةبولطم لوادتملا ضرعلا يف تابلقتلا .هيف بوغرمو عقوتم
 .XHV رعس يف

 
 

 ةداحلا قوسلا تابلقت تارتف لالخ" يكنبلا ماظنلا ىلع تفاهتلا" ةيلامتحا
 

 ةبلقتملا لوصألا حلاصل ةرقتسم تارايخ نولوادتملا كرتي ام اًبلاغ ، ةعلس يأل(" ةميقلا دعاص قوس") ةدعاصلا ةيرعسلا تارودلا لالخ
 ةرفشملا ةلمعلا رارقتسا حاتفم وه معدلا رادقم نإف ،USDT  لثم" ةموعدم" ةيديلقت ةرقتسم ةلمع يأ عم .حيحص سكعلاو ،

 ةميقل ةيلامتحا ةلاح قلخيو ، نيمدختسملا ىلع ًايقيقح اًرطخ قلخي" ةيقوسلا" ةميقلا نع" ةموعدملا" ةميقلل فارحنا يأ .ةموعدملا
 .لثامم ردقب اهتميق دقفب ةرفشملا ةلمعلا هعبتت نأ ضرتفملا نم لوصأ يأب طابترالا بايغو ، ةموعدم ريغ

 
 ."ةنولملا تالمعلا" ةيمزراوخو "قورحلاو كسلا" ةيمزراوخ اهمادختسا ببسب ةلكشملا هذه نم نفاه يناعت ال

 
 رسكنت نل ةدعاق هذه .XHV ةميقب رالود 1 لباقمUSD x 1  دادرتسا مدختسملل نكمي ، تالاحلا عيمج يفو ، تاقوألا عيمج يف

 .ًادبأ
 

 ًاضيأ نكلو ،xUSD  طقف سيل ،معد ىلع رداق وهف ، ةنولملا زومرلا تايمزراوخ مادختساب هذيفنت متيHaven  لوكوتورب نأل اًرظن
 سيل ًانامض حبصي نأب XHV ـل اذه حمسي ."xAssets"  — "سكإلا لوصا" اهيلع قلطن يتلا ىرخألا علسلاو لوصألا نم ةعومجم

 ةلاح عم يساسأ ماظن ىلإ لوكوتوربلا لوحيو ةنكمملا طبرلا تايلآ عسوي امم ، ةيصوصخلا لوصألا نم ةعومجمل نكلو ، دحاول طقف
 .ةرفشملا تالمعلا يمدختسمل ةفاضم ةميقو ةيقيقح مادختسا

 
 

 ؟نفاه قيرف ،نحن نم
 

 .فرط يأ نم نيمهاسملاو نيمضنملا عيمجب بحري نفاه ،كلذ ىلع ًءانبو ، نيمهاسملاو نيروطملا نم ةعومجم وه نفاه قيرف
 



 

 

 .يساسألا نيروطملا قيرف نع درس انهو
 

 نيراشتسملا نم ديدعلل هيجوتلاو رمتسملا معدلا نم عمتجملا دافتسا ، نييلصألا نيروطملا نم ةلمعلا ريوطتو ةرادإ يلوت ذنم
 ءزجلا اذه نم اهينبت عفدو ، Haven دعو قيقحتو ءافيإلا يه مهتمهم اولعج نيذلا ايجولونكتلا ةعانص يف نيصصختملاو ءاربخلاو

 .ريبك ريدقت عضوم دارفألا ءالؤه نم رمتسملا معدلا نإ .ةرفشملا ةلمعلا عمتجم نم يويحلا
 
 

 :يساسألا ريوطتلا قيرف
 

 9647101/-bandtock-https://www.linkedin.com/in/david  (@dweab) Bandtock David 
 ةكلمملا يف تاكرشلا صصخت يف ايلع بصانم دلقت  هنأ ،ةيجيتارتسالاو تاجتنملا ميدقت ىلع زيكرتلا عم ةينهملا ينقت  وه ديفيد
 ريفشتلا ايجولونكتو تايضايرلا يف ةيفلخ عم .ةيضاملا20  لا تاونسلا ىدم ىلع ةددعتم ايجولونكتلا ةئشانلا تاكرشلاو ةدحتملا

 .Haven ىلإ قاطنلا ةعساو ةمكوحلاو ينفلا ميلستلا نم لك يف ةريبك ةربخ David بلجي ، تايجمربلا ريوطتو
 

Neil Coggins (@neac)  https://www.linkedin.com/in/neil-coggins-7972352/  
 وC ++  وAssembler X86  يف ريوطتلا يف ةربخلا نم اًماع20  نم رثكأ عم .لماكتم سدكم تايجمرب روطمو سدنهم وه لين

Java و  PHPو  Javascript، ىضمأ  Neilريفشتلا جمارب ءانبو ميمصت يف تاونس  8 رخآ. 
 

(anonymous) @Marty 
 .Haven عقاومو ظفاحم ىلع هلمع لالخ نم كلذ زربيو ، رطألا نم ديدعلا يف ةربخ هيدل ةيمامأ تاهجاو روطم وه يترام

 
(anonymous) Lafitte @Pierre 

 رييب.Haven  تاجتنم ةعومجم يف مدختسملا ةهجاوو مدختسملا تالحر عيمج ءاشنإب موقيو ، تاجتنملا ميمصت يف صصختم وه رييب
 ريوطتلا نمUI / UX  بناج دوقيسوHaven  يف ةليوط ةرتفل مهاسم وهو ،End Front  يف ةربخلا يوذ نم ريفشت روطم وه

 .عقاولا ىلإ قيرفللUX  ىؤر لوحيو


