
و Shibatoshi Nakamotoيدير المشروع كل من . هي منظمة مستقلة المركزية( ميناتو كانجي)ميناتو داو 

Minato Army واللذان يحمالن رمز الحوكمة الخاصة به وهو ،"MNTO ." من خالل نظام الحوكمة العلمية الذي يتضمن

".  PROOF OF COMMUNITY"بروتوكول ميناتو باستخدام MNTOالتصويت التنفيذي واستطالع الحوكمة، يدير حاملو 
.االستقرار والشفافية والكفاءة والمساءلةMNTOتضمن 

https://twitter.com/Minato_Kanji

https://t.me/MINATOKANJI www.minatodao.com

https://twitter.com/Minato_Kanji
https://t.me/MINATOKANJI
http://www.minatodao.com/


ما هو الجيل الثالث للويب 

؟3.0

الويب الداللي
بالتالي، يتمتع و. يتيح تطبيق الدالالت في الويب لآلالت إمكانية فك تشفير المعنى والعواطف من خالل تحليل البيانات

.مستخدمو اإلنترنت بتجربة أفضل مدفوعة باتصال البيانات المحسن

الذكاء االصطناعي
فهم المعلومات مثل البشر إلنتاج 3.0من خالل دمج هذه القدرة مع معالجة اللغة الطبيعية، يمكن ألجهزة كمبيوتر الويب 

لقد أصبحوا أكثر ذكاًء لتلبية احتياجات المستخدمين. نتائج أسرع وأكثر صلة

الرسومات ثالثية األبعاد
الث للويب، والتجارة يستخدم التصميم ثالثي األبعاد على نطاق واسع في مواقع الويب والخدمات في ألعاب الكمبيوتر للجيل الث

اإللكترونية، والسياقات الجغرافية، وما إلى ذلك، وكلها أمثلة تستخدم رسومات ثالثية األبعاد

االتصال
الويب )ية الداللية باستخدام الجيل الثالث للويب، تكون المعلومات أكثر ارتباًطا ببعضها البعض من خالل البيانات الوصف

.هذا يأخذ تجربة المستخدم إلى مستوى آخر من االتصال الذي يعزز أي معلومات متاحة(. الداللي

الوجود
جود في كل بعبارة أخرى، الو. الوجود في كل مكان يعني الوجود أو القدرة على التواجد في كل مكان، خاصة في نفس الوقت

ب، ويمكن من خالل تطبيقات متعددة عبر الجيل الثالث للويب، وكل جهاز متصل بالوييمكن الوصول إلى المحتوى. مكان

.استخدام الخدمات في أي مكان

.…مقدمة



تحتوي كل كتلة عادةً . التشفيريتم إنشاء الكتل الجديدة وفقًا إلجراء إجماع وإرفاقها بسلسلة موجودة باستخدام إجراءات. سلسلة الكتل عبارة عن قائمة قابلة للتوسيع باستمرار من سجالت البيانات في الكتل الفردية

.للكتلة السابقة وختم زمني وبيانات المعاملة( قيمة مبعثرة)على تجزئة آمنة مشفرة 

سجالت المعامالت التي ال يمكن بهذه الطريقة، فإن سلسلة الكتل هي األساس لدفاتر للسجالت غير القابلة للتغيير، أو. الهدف من سلسلة الكتل هو السماح بتسجيل المعلومات الرقمية وتوزيعها، ولكن ال يتم تحريرها

(.DLT)هذا هو السبب في أن سالسل الكتل تُعرف أيًضا باسم تقنية السجالت الموزعة . تغييرها أو حذفها أو إتالفها

ما هي سلسلة الكتل؟

فوائد تقنية سلسلة الكتل

دقة محّسنة عن طريق إزالة المشاركة البشرية في التحقق•

تخفيض التكلفة عن طريق إلغاء التحقق من الطرف الثالث•

تجعل الالمركزية من الصعب التالعب بها•

المعامالت آمنة وخصوصية وفعالة•

تقنية شفافة•

توفر بديالً مصرفيًا وطريقة لتأمين المعلومات الشخصية لمواطني البلدان التي لديها حكومات غير مستقرة أو متخلفة•



ما هما الواقع االفتراضي 

والواقع المعزز؟

ة هو عالم رقمي اصطناعي تم إنشاؤه وجعله ملموًسا بمساعد( VR)الواقع االفتراضي 

برامج وأجهزة خاصة، باستخدام سماعة رأس تعمل بالواقع االفتراضي، ويمكن

درجة ويمكنه االنغماس في العالم 360للمستخدم تجربة العالم االفتراضي بزاوية 

.االصطناعي

التفاعل بين الحياة الرقمية ( AR" )الواقع المعزز"على النقيض من ذلك، تعني عبارة 

ا مع يعمل هذا أحيانًا بكاميرا الهاتف الذكي، ولكن في الغالب أيضً . والتناظرية

.بالنظارات



ما هو الميتافيرس؟ الجيل الثالث للويب

الواقع االفتراضي/الواقع المعززسلسلة الكتل

الميتافيرس

الواقع الميتافيرس عبارة عن مساحة افتراضية جماعية تم إنشاؤها من خالل تقارب

مجموع جميع بما في ذلك-المادي المعزز فعليًا والفضاء االفتراضي الثابت مادياً 

.العوالم االفتراضية والواقع المعزز واإلنترنت

وفيرس ( "ما بعد"بمعنى )كلمة الميتافيرس هي كلمة حقيبة مكونة من البادئة ميتا 

تقبلي يستخدم المصطلح بشكل شائع لوصف مفهوم التكرار المس. تعني الكون

األبعاد متصلة لإلنترنت، والذي يتكون من مساحات افتراضية ثابتة ومشتركة ثالثية

عددة على النقيض من ذلك، تتكون لعبة لعب األدوار مت. بكون افتراضي مدرك

دمين المساعدة في الميتافيرس، يُمكن للمستخ. الالعبين عبر اإلنترنت من عالم واحد

.فيه" العيش والتعلم والعمل واالحتفال"في تشكيل العوالم و



-مزية كل من يشارك هنا لديه شخصية ر. عليك أن تتخيل األمر برمته كعالم افتراضي منفصل تماًما

.يمكن لكل شخص تحديد شكل الصورة الرمزية الخاصة به. شخصية بديلة رقمية

مرات األلعاب وأماكن االجتماعات وقاعات الحفالت الموسيقية والمؤت: ثم هناك غرف افتراضية لكل شيء

.ال توجد حدود لخيالك. وقاعات المؤتمرات ومراكز التسوق

ا االستماع إلى يمكن للمستخدمين االلتقاء في هذه الغرف االفتراضية، وتبادل األفكار، والتواصل، ولكن أيضً 

.اآلخرين أو مشاهدة األحداث

: ء افتراضيةلكنك ستكون أيًضا قادًرا على شراء وامتالك أشيا. اجتماعات العمل االفتراضية ممكنة أيًضا

أرض، منازل، أعمال فنية، إلخ

ولكن يتم أخذها إلى أقصى RobloxوFortniteكل هذا موجود بالفعل، خاصة في عوالم األلعاب مثل 

.وكل شيء مترابط-ألن كل شيء افتراضي هنا . الحدود في الميتافيرس

ما الذي يتطلبه األمر للمشاركة في مثل هذا العالم االفتراضي؟

ن مجموعة هذا ليس باألمر الهين ويتطلب الكثير من الجهد ولك. يجب إنشاء هذه المساحات االفتراضية أوالً 

تكون قادًرا على لكن لكي. ستوجد قريبًا أماكن اجتماعات افتراضية للدردشة والعمل: فيسبوك موجودة بالفعل

.المشاركة، فأنت بحاجة إلى معدات تقنية

ماع أو عندما ترتدي نظارة كهذه، لن تتمكن من س. عادة يجب على الناس ارتداء نظارات الواقع االفتراضي

سار، إذا نظرت إلى الي. إن الحواس مخدوعة تماًما. واالنغماس تماًما في العالم االفتراضي-رؤية محيطك 

.فإنك تنظر أيًضا إلى اليسار في مساحة افتراضية

لكي . الفتراضيوفي بعض األحيان يمكنك التحرك في الفضاء ا-يمكنك انتزاع األشياء االفتراضية ووضعها 

سبيًا واتصال يعمل هذا، ال تحتاج فقط إلى نظارات الواقع االفتراضي، بل تحتاج أيًضا إلى كمبيوتر قوي ن

-Faceملف ليس فقط من جانب االسم المستعار ل-لذلك، يلزم بذل الكثير من الجهد التقني . إنترنت سريع

book alias Metaولكن أيًضا من جانب المستخدمين.



المشاكل الراهنة

المستثمرون شبكة مركزية المطورين الدفع العام



حلول الغد

سالسل الكتل للعالقات الحد من االحتيال محفظة الجيل القادم عقود االسترداد

الشفافية الكاملة رسوم منخفضة جدا شبكة المركزية الدفع بالعمالت الرقمية



ما هو بروتوكول ميناتو داو؟

وإن ذلك . ماًمامفهوم إثبات المجتمع القائم على االستدامة والتركيز على المرافق والالمركزية ت

لقيود يهدف إلى زيادة النشاط االقتصادي، وفرص التنمية للحضارة العالمية، وتخفيف ا

.االقتصادية التي تواجه سكان العالم المهمشين

.  ن متعددةيهدف ميناتو إلى إنشاء محفظة المركزية بالكامل وتبادل و وتطبيق المركزي وأكوا

ة رقمية نجعل من أعمالنا السيطرة على مساح. بما في ذلك التزلج والزراعة واأللعاب والمزيد

.من خالل المجتمع والمرافق

(DAO)حوكمة داو

يطرة ميناتو مدعوم ومحكوم من قبل الناس ويهدف إلى وضع مجتمع نابض بالحياة في الس

للحوكمة ويمّكن حاملي الرمز المميز من DAOهو توكن MNTO. على القرارات

دم أطًرا ديمقراطية يقود النمو المجتمعات التي تستخ. التصويت على إجراءات ميناتو المستقبلية

.مثل بوابات الحكم والمنتديات والخطاب االجتماعي



الخدمات

توكن ميناتو
حتمل لـ السوق الم. يعمل الرمز المميز بغرض كوسيط مهم للتبادل للعديد من التطبيقات الالمركزية

MNTOلكن وعد . كبير على األقل مثل صناعة سلسلة الكتل الالمركزية الكاملةMNTO يمتد إلى أبعد

.من ذلك ليشمل أسواق رأس المال األخرى

محفظة ميناتو
 ً تعتبر المحافظ من المتطلبات . برسوم غاز تنافسيةMNTOمعامالت سهلة وآمنة وسريعة مع . قريبا

.البيئي ألنها توفر وظائف مهمة تتعلق بقابلية االستخدام واألمانDeFiالمهمة للمشاركة في نظام 

األكوان المتعددة لـ ميناتو
كن تخطط ميناتو لشراء أراضي ومساحات متعددة من الميتافيرس من أجل إنشاء عالم متعدد حيث يم

لألعمال التجارية أن تلتقي مع المجتمع والعمالء في مختلف المجاالت بما في ذلك األلعاب؛ 

ً . والمزيدNFTsوالتجارة اإللكترونية الترفيه و .االحتماالت التي ال نهاية لها تنتظرنا جميعا

تبادل ميناتو
تهم أو إطالق العنان إلمكانات المستقبل حيث يمكن أن تحدث التجارة دون إذن الوسطاء الماليين أو مشارك

.ضمان الخصوصية واألمان المطلقين. نحن ال نجمع البيانات الشخصية. االستفادة منهم

شراء وبيع . NFTsيمكنك حتى معنا تخزين . أصاًل مدعوًما للتخزين واإلرسال واالستالم350أكثر من 

.العمالت المشفرة باستخدام بطاقة االئتمان والحساب المصرفي

.جعل المعقد أكثر بساطة

NFTsميناتو 
الخاصة بنا بما في ذلك NFTsلدينا خطط كبيرة لـ . من قبل فنان ياباني محترفNFTsتم تصميم 

بل وأفضل ما سيتم إصدار المزيد من المعلومات في المستق! األفكار التي لم يسبق رؤيتها أو سماعها من قبل

!في األمر أننا أصليون

خدمات ميناتو التجارية
فادة من هذا مع االرتفاع األخير في شعبية العمالت المشفرة، بدأت الشركات في رؤية كيف يمكنها االست

اك طلب مع بدء المزيد من األشخاص في االستثمار وتداول هذه العمالت الرقمية، سيكون هن. االتجاه الجديد

.متزايد على الخدمات التي تقبلها كخيارات دفع

.نحن نقدم خدمات تجارية سريعة وسهلة وموثوقة على عكس نظام نقاط البيع القديم



التدقيق واعرف عميلك•

ما قبل بيع التوكن•

Minato DAOنشر توكن •

نشر تطبيق المركزي•

NFTاطالق •

1إصدار موقع ويب اصدار •

1إصدار خارطة طريق اصدار •

إنشاء اسم دولي•

قنوات التواصل االجتماعي•

فتح المجموعات الدولية على تيليجرام•

بناء مجتمع•

فيديوهات ترويجية•

بدء مرحلة التخطيط للميتافيرس•

التحدث مع المستثمرين والشركاء المحتملين•

التطبيق /تحديثات موقع الويب•

UI/UX/الالمركزي

بكة بيتا تطوير الميتافيرس والملتيفيرس وش•

وتيست

CEXوDEXاالدراج على •

إضافية ميتافيرسالحصول على أرض •

NFTشهير إضافي إلطالق /تعاون شريك•

يرسإطالق الشبكة الرئيسية للميتافيرس والملتيف•

MNTOمحفظة  •

تبادل ميناتو•

خدمات تجارية•

OKXوTezosو Solanaاضافة دعم لـ •

1الربع 

2022

2الربع 

2022

3الربع 

2022

4الربع 

2022
2023

خريطة الطريق

فيذنحن نريد أن نفي بوعودنا وعدم التأخر في التن. خارطة طريق خاضعة للتغيير*



المعلومات

جهات االتصال/معلومات التوكن

MNTO: الرمز•

1,000,000:التوريد األولي•

مايو8-أبريل 8: الطرح األولي للعملة-قبل البيع •

TBC: تاريخ إطالق التوكن•
مليون دوالر10: القيمة السوقية األولية•

joinus@minatodao.com: البريد اإللكتروني•

https://linktr.ee/MinatoKanji: شجرة الروابط•

عناوين التوكن

0x768b88c10e24b8947398734aee37f376c6ecce97: قبل الهجرة22عقد شيبا •

BSC: TBCعقد توكن •

0x4c9f66b2806538cf00ef596e09fb05bcb0d17dc8: عقد الرمز المضلع•

ETH: 0x97a9bac06f90940bCe9CAeC2b880ff17707519e4عقد توكن •

0x4a7016c0B1edb6e3A28038b361cB59F1f0592D02: المنشئ/المالك•

LP:0x292C22615d231a4a812Df78fdB8701b354781Aedمحفظة •

0xC8D7B847F4F75CfEe8C4cFdd84B076D91644cB59:محفظة ما قبل البيع•

Airdrop: 0x3109205af5123681aAb502413B4AeAD3AA13B335محفظة •

0x7531A7024CDd4cA1E6064Df6E9d51770C71381DC: محفظة الفريق•

0xFa7061b085767D132C275cFC5e46595B21517a08:البحث والتطوير•

0x3e2e9daF0444f09d0e6B72e3f543809b34624361:محفظة تطوير المنتجات•

0x3A2c7011f55cc4E1D588B34Bc4CB9182c85dA02e: محفظة التسويق•

mailto:joinus@minatodao.com
https://linktr.ee/MinatoKanji


بيع التوكن

و BNB Chainو Ethereumسيكون رمز ميناتو عبارة عن سلسلة متقاطعة تم إصدارها في 

Polygon Chain

(ص بتوقيت جرينتش9:00)2022أبريل 8: بداية ما قبل البيع
(ص بتوقيت جرينتش11:00)2022مايو 8: نهاية ما قبل البيع

%10بنسبة 100,000MNTO:عدد التوكنات المعروضة للبيع
10$:السعر المبدئي لكل توكن
100$:الحد األدنى لمبلغ الصفقة

:  العمالت المقبولة
USDTو USDCو LTCو BTCو MATICو BNBو ETH: أصل بما في ذلك1500أكثر من 

30%

*البحث والتطوير

10%

ما قبل البيع

5%

التسويق

30%

LPمحفظة 

60 %Eth ،30 %BSC ،10 %Matic

15%

الفريق

10%

ايردروب
اءضريبة الشر عضريبة البي

0% 0%

*عرضة للتغيير بناًء على عدة عوامل

إمداد مخصص لتطوير الفريق لدعم سلسلة إضافية في خارطة الطريق* 



القيم

الشفافية

ميناتو الذي يحركه المجتمع هو مشروع 

نحن نشجع التواصل . قوي طويل العمر

قودنا إلى المفتوح ونعتقد أن الجدارة بالثقة ست

العالم الشفافية مع أعضائنا بينما نبني هذا

!الجديد ليتمتع به الجميع

الثقة

فية الثقة هي أهم شيء في المجتمع، والشفا

من يتض. تعني أن الجميع يعرف ما يحدث

-ثة ذلك تدقيقًا للثقة من قبل أطراف ثال

هم سوف يتأكد ميناتو من إمكانية الوثوق ب

!دائًما

المجتمع المحلي

ر مكانًا تسعى ميناتو جاهدة لجعل عالم التشفي

معًا من خالل جمع المجتمعات. أكثر ترحيباً 

من جميع أنحاء العالم، يمكننا المساهمة 

بال بمهاراتنا وأفكارنا المتنوعة لما سيكون

ا نحن فقط معً ! شك مستقباًل مثيًرا أمامنا

!المجتمع هو كل شيء. أقوياء

طول العمر

تراتيجية يمتلك الفريق اس. ميناتو هنا لتبقى

سس تطوير طويلة المدى للنظام البيئي واأل

، التي ستقود حاالت االستخدام الحقيقي

يء والمكافآت المتزايدة التي تتجاوز أي ش

يير مؤقت في الجهود المبذولة نحو إحداث تغ

!لإيجابي دائم مع رؤية ميناتوس لغد أفض



الفريق

الرئيس التنفيذي

شيباتوشي ناكاموتو

الرئيس التنفيذي للعمليات

يوم سنجور

رئيس العمليات

دون هوانج

الموظف القانوني

ديفيد كوهين

المدير المالي

ايرين لي

مدير المجتمع المحلي

رينا ماي

كبير مسؤولي التسويق

مات ميناتو

رئيس العمال

نويل

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

دوكي ميناتو

NFTالفنان الرقمي لـ 

يوري ميوشي



Phunware

Pancakeswap

Fairmarket

Exchange
MC Capital 

Ventures

SubVegan

Rubic DEX

Prestige MarketingMedaware

Solutions

The Sandbox Bandai Namco

T.Club USA

BSC/BinanceMetaMask Trust Wallet Coinbase Wallet

الشركاء

Aether City

Crypto Voxels

Light Gaming PCs



سفراء العالمة التجارية

ميتسو ياماداإتسوكي أوراتاكازوكي تاكاهاشي كريم روسي

جيسي فارغاس مارك موغن يلينا مردينوفيتش

ريان ويليامز

يوكي ايزو 



https://twitter.com/Minato_Kanji

https://t.me/MINATOKANJI

!شكراً لك

www.minatodao.com

https://twitter.com/Minato_Kanji
https://t.me/MINATOKANJI
http://www.minatodao.com/

