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الشخص (األشخاص) الذين قاموا بتطوير أغنية في األصل .يشار إلى الملكية الفكرية التي
تم إنشاؤها باسم تركيبة موسيقية.

الملحن  /الشاعر
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الممثل
المغنون والموسيقيون الذين يؤدون األغاني  ،سواء يعيشون أو عبر تسجيالت صوتية.
يشار إلى الملكية الفكرية للتسجيل الصوتي كمعلم
المنتج
بالنسبة لهذا المشروع  ،يشير المنتج إلى خبراء في الصوت
التسجيل واالختالط والتحرير فيما يتعلق بإنتاج التسجيالت الموسيقية.

بالنسبة لهذا المشروع  ،سيشير الكاتب إلى صحفي أو مدون.

الكاتب ( الناشر )
وكيل الحجز

تسهيل العروض الحية من خالل تنسيق الجداول وتأمين العربات  ،والتفاوض على
الصفقات  ،والترتيب لألجهزة الفنية وترتيب النقل والضيافة إلخ. .

أصحاب المكان ووكاالت الحدث التي تستضيف العروض الحية.
مسؤولة عن إيجاد وجدولة المواهب ألداء.
يمثل المقطوعات الموسيقية نيابة ً عن مالك حقوق الطبع والنشر عن طريق إنشاء مصادر
الدخل واستغاللها .تأخذ بشكل عام
 ٪ 50-33من اإلتاوات التي تم جمعها قبل دفع المؤلفين.

المروج

الناشر

سجل العالمة
الشركة التي تمثل وتستغل التسجيالت الصوتية نيابة عن مالك (مالكي حقوق النشر).
تسهيل إنتاج وتوزيع التسجيالت الصوتية واالستثمار في التسويق و .A & R
P.R.S.
منظمة  ، Performers Rights Organisationوهي شركة متخصصة في جمع
اإلتاوات من األداء العام أو البث اإلذاعي  /التلفزيوني.

يمنح حقوق استخدام المقطوعات والتسجيالت المقترنة باإلخراج المرئي في اإلعالنات
التجارية وألعاب الفيديو واألفالم وما إلى ذلك.

رخصة التزامن

رخصة األداء العام
يمنح حقوق البث والتنفيذ العام للمقطوعات الموسيقية باالتفاق على دفع اإلتاوات.
A&R
فنان ومرجع  ،الكيان ضمن عالمة سجل وهو المسؤول عن تطوير المواهب بموجب
العقد والتي يتم دفعها أسفل القنوات التسويقية المناسبة.
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I.ملخص
خالل العقدين األخيرين  ،أحدث التبني الجماهيري لإلنترنت ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها الناس  ،وبالتالي إعادة تشكيل هيكل
الصناعات بأكملها .على سبيل المثال  ،قللت األسواق عبر اإلنترنت بشكل كبير من الحاجة إلى منافذ البيع بالتجزئة عالية التكلفة.

blockchain

وطبيعتها الالمركزية يوفر فرصة أكبر إلعادة هيكلة ثورية في عدد ال يحصى من
إن ظهور تكنولوجيا
الصناعات .من خالل توفير منصا ت موثوقة باإلضافة إلى عقود ذكية مخصصة  ،فإن الحاجة إلى مؤسسات بيروقراطية موثوقة
لتسهيل التفاعالت تقلل إلى حد كبير أو حتى يتم التخلص منها .على سبيل المثال  ،تعمل دفاتر العمالت المعتمدة على

blockchain

على القضاء على الحاجة إلى المؤسسات المصرفية من خالل ربط مستخدمي الشبكة فقط  ،ولكن من
خالل توفير نظام أساسي يمكن الوثوق فيه بالحسابات والمعامالت المرتبطة بها لتكون دقيقة دون الحاجة إلى مراقبة  /مراقبة

سلطة مركزية.
لقد أدى صعود الموسيقى الرقمية إلى تغيير كبير في كيفية عمل هذه الصناعة  ،ولكن من المدهش أن الهيكل الكلي ظل على حاله
تما ًما .ال تزال السلطة تكمن في الكيانات التقليدية مثل شركات التسجيل والناشرين  ،مع طبقات ال تحصى من البيروقراطية بين

الفنانين الذين يبدعون الموسيقى والجمهور الذي يستهلكها في نهاية المطاف .تتمثل رؤية Potentiam
ال مركزية تربط مباشرة تصميمات الموسيقى مع بعضها البعض ومع جمهورها.
هذه الورقة البيضاء ستصف بنية صناعة الموسيقى ومشاكلها كما تعمل اليوم  ،وكيف تخطط  Potentiamالستخدام
ثورة  blockchainالتخاذ السلطة من الوسطاء الذين يسيطرون عليها ووضعها في أيدي الفنانين الذين هم السبب
لوجوده.

في إنشاء منصة

II.نظرة عامة على صناعة الموسيقى
كان هيكل األعمال في صناعة الموسيقى العالمية اليوم مرنا ً بشكل ملحوظ خالل الثورة الرقمية .عملية مكثفة رأس المال المطلوبة
لتسجيل سيد  ،وإنتاج وتوزيع نسخ مادية للمستهلكين هو السبب وراء ارتفاع بروز وراء نمو شركات التسجيل في الشركات
كبيرا في هذه التكاليف  ،ومع ذلك نجد أن شركات التسجيل
السيطرة على الصناعة .وقد أحدث التقدم في التكنولوجيا انخفاضًا ً
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والناشرين الرئيسيين في المركز وفي السيطرة على الصناعة بأكملها.

تسجيل العالمات والناشرين
تسجّل العالمات المسجلة المواهب بشكل عام وتحاول استخدام مواردها الضخمة لتوقيعها على صفقات حيث ستستثمر العالمة
وتس ّهل حياة المغني  /الموسيقي إذا قاموا بتسجيل جزء كبير من حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم لتسجيل الموسيقى التي
يقومون بإنشائها .يمكن أن يتراوح هذا من  30إلى  ٪50من إجمالي األرباح .يخدم الناشرون وظيفة مماثلة للملحنين  ،وعادة
ما تكون تابعة لشركة تسجيالت  ،مع األخذ في أي مكان من  ٪ 50-30من حقوق التأليف الموسيقي .من أجل ذلك  ،سيسهلون
الترويج للفنانين وتوزيعهم على قنوات التوزيع الرئيسية الخمسة  ،وبالتالي جمع العائدات نيابة عن الفنانين.

التوزيع الرقمي
تسجّل شركات التسجيالت التوزيع الرقمي لمزودي الخدمات الرقمية مثل spotify ،beatport ، iTunesإلخ .الذين
يولدون إيرادات إما عن طريق بيع التنزيالت الرقمية أو فرض رسوم االشتراك للتدفق من الكتالوج بأكمله .من العائدات التي
يدرها  ، DSPsيتم دفع ما يقرب من  ٪ 90-85إلى تسمية السجل في شكل رسوم .في عام  ، 2016أنتجت صناعة الموسيقى
العالمية ما يقرب من  7.9مليار دوالر من إجمالي اإليرادات أي ما يعادل  ٪31من إجمالي اإليرادات في تلك السنة.

التوزيع المادي
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التغيير األكثر أهمية في العقدين الماضيين هو التحول عن التوزيع المادي للموسيقى في شكل أقراص مدمجة أو سجالت
الفينيل .ال يزال الوسيط موجود ًا  ،ولكنه محجوز بشكل عام إلنشاء األشرطة المختلطة أو ألبومات التجميع المتمركزة على
النوع .وتسجل العالمات المسجلة هنا اإلنتاج الخارجي لمصنّعي األقراص المضغوطة واألسطوانات المصنوعة من الفينيل
والذين بدورهم يأخذون تخفيضًا بنسبة  ٪ 15من سعر البيع قبل أن يدفعوا شركة التسجيالت .على الرغم من انخفاضها إلى حد
كبير منذ سنوات  ،فقد حققت الصناعة العالمية ما يقرب من  5.3مليار دوالر في عام  ، 2016والتي ال تزال تمثل  ٪21من
إجمالي إيرادات الصناعة في ذلك العام.

ترخيص المزامنة
مصدر صغير ولكنه ليس مه ًما لإليرادات هو بيع تراخيص المزامنة الستخدام الموسيقى المقترنة بالفيديو في أشياء مثل
اإلعالنات التجارية أو التلفزيون أو األفالم أو ألعاب الفيديو .عادة ً ما تقوم شركات التسجيالت بالتعاقد مع وكالة مزامنة
للترويج للموسيقى في است وديوهات التلفزيون  /األفالم وألعاب الفيديو حيث يتم ترخيص الحق في استخدام الموسيقى مقابل
رسوم لمرة واحدة  ،حيث تتخذ وكاالت المزامنة تخفيضًا ثم تدفع الباقي إلى السجل ضع الكلمة المناسبة .تمثل أصغر تراخيص
اإليرادات الخمسة الرئيسية  ،حيث بلغت تراخيص المزامنة حوالي  314مليون دوالر في عام  ، 2016والتي كانت تمثل ٪1
من إجمالي اإليرادات في ذلك العام.

بث تلفزيون  /راديو
عندما تقوم محطة إذاعية أو برامج تلفزيونية ببث الموسيقى على وسيطها المحدد  ،يُطلب منها دفع إتاوات أداء عام الستخدام
كل من التكوين والتسجيل الرئيسي .عموما  ،يتم االحتفاظ محطات صادقة من خالل عمل مختلف  P.R.S.ل .سوف تتعاقد
مجتمعات حقوق األداء مع عالمة تسجيل تمثل فنانًا للفنانين .ثم يقومون بعد ذلك بمراقبة محتوى المحطات العديدة ومتابعة
مدفوعات اإلتاوة من المحطات التي تبث موسيقاها التي تمثلها .ص.ب .سيخصم  ٪20-10من األرباح المحصلة  ،اعتماد ًا
على المصدر .بلغت اإليرادات اإلجمالية لعام  2016حوالي  2.2مليار دوالر  ،أو حوالي  ٪9من إجمالي اإليرادات.

أداء الحياة
دورا غير مهم .ولكن هناك مجموعة من وكالء الحجز
يُعد أداء العروض الحية أحد المجاالت التي تلعب فيها تسميات التسجيل ً
الذين يس ّهلون التفاعل بين الفنان أو مدير الفرق ومالك الموقع أو وكالة الترويج الذين يديرون الحدث .وسيقومون بتنسيق
الجداول الزمنية والتفاوض وإبرام الصفقات وترتيب النقل والضيافة وما إلى ذلك .بالنسبة لخدماتهم  ،فإن متوسط السعر الذي
يتقاضاه وكالء الحجز هو ما بين  ٪ 15-5من مبيعات التذاكر والبضائع للبرامج التي يقومون بتسهيلها .بلغت اإليرادات
العالمية من مبيعات التذاكر والبضائع في فعاليات الموسيقى الحية  9.3مليار دوالر  ،أو حوالي  ٪ 37من إجمالي اإليرادات.

التسويق وA & R
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أهم دور تلعبه شركات التسجيالت اليوم هو استثمارها في التسويق و  A & R.يمنح االستثمار في التسويق تسميات قياسية
القدرة على اكتساب مواهبهم في آذان عدد ال يحصى من المستهلكين المحتملين  ،ويضمن االستثمار في  A & Rالتميز المهني
للموسيقى التي يتم إنتاجها .بغض النظر عن مدى فنان موهوب أو مدى جودة موسيقاه  ،لن يدفعه أحد الستهالكه إذا لم يسمع
به من قبل .في عام  ، 2016استثمرت شركات التسجيالت بشكل إجمالي ما يقرب من  4.5مليار دوالر في التسويق ومهارة
المواهب  ،وهو ما يترجم إلى قوة كبيرة في تحديد ما سيصبح شائعًا على نطاق واسع .
مدراء
الطبقة األخيرة من البيروقراطية هي طبقة مدير الفنانين .وظيفة المدير هي تسهيل العالقات بين العميل ومختلف
الكيانات التي يتفاعلون معها مباشرة ؛ تسمية سجل أو ناشر  ،وكيل الحجز A & R ،والتسويق وما إلى ذلك.
يتفاوضون على صفقات بالنيابة عن الفنان ويح اولون متابعة الفرص الجديدة .على الرغم من التباين الواسع النطاق
 ،إال أن المديرين يأخذون بشكل عام
 10-20٪من إجمالي إيرادات الفنان.

اوال المشكلة
وتركز البنية الحالية لصناعة الموسيقى على السلطة في أيدي وسطاء قليلين نسبيًا  ،أي عالمات التسجيل وشركاتها
الفرعية .تستثمر العالمات حوالي  4.5مليار دوالر سنويًا في التسويق و  ، A & Rوال تزال بدورها مداخل بين
التصميمات والنجاح التجاري المحتمل .ولكن ليس فقط تحديد المواد اإلبداعية التي يتم الترويج لها إلى جمهور
أوسع  ،فإن المحظوظين بما يكفي لتحقيق النجاح التجاري سيكونون محظوظين لرؤية  ٪10من العائدات المتأتية
من عائدات إبداعاتهم .باختصار  ،المشكلة هي بنية الصناعة نفسها .فالمؤسسات التي عفا عليها الزمن ال تقيد النمو
فحسب  ،بل تستهلك أيضا ً غالبية الثروة التي تولدها الصناعة.

II.الحل
منصة شاملة تسمح لتصميمات اإلعالنات بالتحكم في مصيرها .في جوهرها  ،شبكة اجتماعية يستطيع المؤلفون
والمؤدون من خاللها إنشاء حساباتهم الخاصة لإلعالن عن أنفسهم  ،والبحث عن فنانين آخرين للتعاون أو تشكيل
مجموعات  /نطاقات .استديو إنتاج رقمي يضم جميع األدوات الضرورية التي يحتاجها المؤلف أو المؤدي أو المنتج
إلى كتابة المؤلفات وتسجيل الصوت  /تحريره باإلضافة إلى إنشاء تسجيالت رئيسية .مجموعة إدارة كتالوج حيث
يمكن للفنانين إدارة محتواهم  ،بما في ذلك حقوق النشر المرتبطة به  ،التي تم إنشاؤها داخل أو خارج
Potentiam.
سوف تكون مرتبطة مع  Potentiamاألساسية أربع وحدات التوزيع الرئيسية .المبيعات الرقمية والمبيعات الفعلية
وترخيص اإلتاوات .سيكون هناك أيضًا وحدة أداء حية تربط بين المؤدين والمروجين.
بالتوازي مع هو  Potentiamكالسيكي  . Potentiamهو الحل المجمعي لالستثمارات السنوية التي تبلغ قيمتها
 4.5مليار دوالر أمريكي من قبل شركات التسجيل الرئيسية في التسويق و  A & R.من خالل إنشاء "Steemit
لثقافة الموسيقى"  ،تخطط  Potentiamإلنشاء مصدر موثوق به أكثر للمعلومات في صناعة الموسيقى .وسوف
تعمل جنبا إلى جنب مع لجمع األموال للفنانين الجدد ألشياء مثل في استوديوهات الصوت المنزلي أو السفر.
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III.منصةPotentiam
1. Potentiamاألساسية
العمود الفقري لشبكة  Potentiamهو الثالثي .شبكة اجتماعية خاصة تمكن المؤلفين والمؤدين والمنتجين من
اإلعالن عن مواهبهم والبحث عن تصميمات موسيقية أخرى للتعاون .استوديو إنتاج رقمي يتيح للفنانين الوصول
إلى األدوات الالزمة إلنشاء وتسجيل وتحرير إبداعاتهم .نظام إدارة كتالوج يمنح المستخدمين سيطرة كاملة على
محتواهم  ،من تحديد حصة حقوق النشر إلى تسهيل منح التراخيص بين المستخدمين على المنصة .بمجرد أن يكون
الفنان (الفنانين) راضيًا عن إنشائها  ،سوا ًء كانت مقطوعة موسيقية أو تسجيل صوتي  ،يمكنهم نشر الملف وسيتم
استيراده تلقائيًا إلى الكتالوج الخاص بهم .إذا شارك العديد من الفنانين في إنشاء عمل نهائي  ،مثل .يتعاون المؤلف
والمؤلف الغنائي في مساحة عمل استوديو اإلنتاج الرقمي إلنشاء أغنية ونشرها  ،وسيتم تحديد حصة حقوق التأليف
الموسيقي بموجب اتفاق بين المستخدمين .ستكون التراكيب الموجودة في كتالوجات المستخدم متاحة للمستخدمين
ً
تسجيال باستخدام محتوى من
اآلخرين على الشبكة الستخدامها في تسجيل األغاني .عندما ينشر مطرب و  /أو منتج
كتالوج مستخدم آخر  ،سيُطلب من مالكي الحقوق ذات الصلة منح التراخيص ذات الصلة .وبمجرد موافقة أصحاب
الحقوق هؤالء على شروط الترخيص ويوافق الفنانون والمنتجون على حصتهم من حقوق الطبع والنشر المسجلة ،
سيتم نشر التسجيل الرئيسي وإضافته إلى كتالوج الفنان.
وبعد ذلك  ،ستتاح قاعدة البيانات الناتجة عن التسجيالت الرئيسية من خالل وحدات التوزيع المتعددة  ،التي يتم
تنظيم كل منها بشكل مخصص لنوع العميل ذي الصلة بقناة التوزيع تلك .سيتم تسهيل دفع اإلتاوات إلى أصحاب
الحقوق ذات الصلة تلقائيًا عن طريق عقود ذكية مخصصة.
يمكن أن تكون حصة اإلتاوات  ،المستحقة تقليديا لتسجيل العالمات والناشرين والمديرين والجميع في ما بين 60
إلى  .٪80من خالل أخذ رسوم بنسبة  ٪15-10فقط من اإليرادات الناتجة عن وحدات توزيع ، Potentiam
سيتمكن الفنانون من الحصول على عائدات غير مسبوقة من العائدات الناتجة عن استغالل ملكيتهم الفكرية.

 1.وحدة التوزيع الرقمي
بوابة ويب مخصصة منظمة لترخيص وتوزيع المحتوى لمقدمي الخدمات الرقمية الذين تم تأسيسهم بالفعل مثل  iTunesو  Spotifyو
Beatportإلخ .وبموجب الشروط التي لم يتم التفاوض بشأنها  ،سيتم توفير المحتوى لمختلف  DSPمن خالل بوابة عميل الوحدة
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النمطية للتوزيع الرقمي ليتم بيعها عبر التنزيل الرقمي أو عبر اشتراك بث الموسيقى .سيتم دفع المبالغ المستحقة على  DSPsمن خالل
بوابة العميل على الويب وسيتم توزيع اإلتاوات بموجب عقد ذكي تلقائيًا.

2.وحدة التوزيع الفيزيائي
في السنوات األخيرة  ،كان التوزيع المادي للموسيقى يتكون في الغالب من األشرطة الممزوجة أو ألبومات التجميع .وستتيح بوابة العميل
الخاصة بوحدة التوزيع الفيزيائي للتوزيعة  Potentiamللمحتويات إمكانية استئجارها من أجل إنشاء أقراص  CDو  Vinyls.بالنسبة
لرسوم مصنع  ، TBDسيتم ترخيص المنتجين إلنتاج عدد معين من النسخ .سيتم تحويل حقوق اإلتاوات من هذه الرسوم إلى أصحاب
الحقوق تلقائيًا عبر العقود الذكية .ستوفر البوابة محتوى منظ ًما  ،مثل األغاني الرائجة أو األكثر شيوعًا .ستكون جميع التسجيالت في
كتالوجات المستخدمين قابلة للتصفح ويمكن تصنيفها حسب الفئة الفنية أو النوع أو أي فئة أخرى ذات صلة.

3.تزامن وحدة الترخيص
أحد إيرادات الدخل الذي غالبًا ما يتم تجاهله هو الدخل الناتج عن ترخيص المزامنة .تبحث شركات مثل وكاالت اإلعالن واستديوهات
إنتاج الفيديو واستديوهات ألعاب الفيديو دائ ًما عن المسار المثالي للتزامن مع المحتوى المرئي الذي ينتجونه .ستقدم بوابة العميل الخاصة
صا لتلبية تلك االحتياجات .سيتم تشغيل كتالوجات المستخدم من
بوحدة ترخيص  Potentiamلمزامنة المزامنة محتوى يتم تنظيمه خصي ً
خالل وسيتم تصنيف محلل الموسيقى والمسارات وفقا لخصائص مثل المزاج  ،واإليقاع  ،وأسلوب وما إلى ذلك  ،والتي تتوفر مع أو
بدون غناء .سوف تكون هذه الفئات مشابهة للطريقة التي تقوم بها خدمات مثل  Pandoraبتحليل األغنية من أجل إيجاد أنماط مشابهة
مسارا مرغوبًا فيه بين المحتوى القابل للتصفح  ،فإنه سيقدم عرض سعر لتأمين ترخيص
في جميع األنواع .بمجرد أن يحدد العميل
ً
المزامنة ورخصة االستخدام الرئيسية .بمجرد قبول العرض من قبل مالكي الحقوق المعنيين  ،سيتم منح التراخيص وتوزيع دفعات
االتفاقيات تلقائي ًا.

4.وحدة ترخيص األداء العام
ومن مصادر اإليرادات الهامة األخرى اإلتاوات المدفوعة لالستخدام العام أو إذاعة الموسيقى المحذوفة .يتم تسهيل هذه التراخيص عادة
سعرا ثابتًا للوصول إلى الكتالوج بأكمله وينقسم الدخل بين
من قبل مجتمع حقوق األداء أو استراتيجية الحد من الفقر .سيدفع المذيعون
ً
نظرا لمستوى المشاركة الالزمة لمراقبة أجهزة البث ومتابعة اإلتاوات  ،ستسعى منصة
مالكي حقوق الطبع والنشر التابعينً .
Potentiamإلقامة عالقات مع  PRSsالرائدة مثل  BMIو  ASCAPو  SESAC.سيتم تشجيعهم على إضافة كتالوج Potentiam
الخاص بهم وجمع اإلتاوات نيابة عن فناننا مع أخذ حصة من األرباح المجمعة كدفعة .ستتمكن وحدة  PPLمن قبول الدفعات وتقارير
االستخدام التي سيتم توزيعها تلقائيًا على مالكي حقوق النشر على المنصة.

5.وحدة وكيل الحجز
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ستستخدم وحدة وكيل الحجز كواجهة تفاعلية تربط بين المؤدين من منصة  Potentiamمع المروجين ومالكي األماكن الذين يتطلعون
إلى حجز المواهب للعروض الحية .ستسمح البوابة اإللكترونية لعميل وحدة حجز الحجز لمالكي  /مالكي الموقع بتصفح حسابات المؤدين
الذين يبحثون عن العربات والشروع في العروض باإلضافة إلى اإلعالن عن األماكن والتواريخ التي يسعون لملئها .سيسمح هذا لكل
جانب أن يكون نشطًا أو سلبيًا من حيث حجز العربات .سيتم التعامل مع جميع المفاوضات والمعلومات مثل متسابق التقنية والنقل والدفع
في إطار هذه الوحدة.

6. Potentiam
للمشاريع التي تتطلب استثمار رأس المال من أجل القادمة
لتؤتي ثمارها  ،يمكن للفنانين أن يسعوا للتمويل الجماعي من خالل حسابات  Potentiamالخاصة بهم .قد يكون هذا فنانًا طمو ًحا يحتاج
ق .مهما كانت
إلى ترقية استوديوه المنزلي من أجل إنتاج ألبوم محترف  ،أو مجموعة أكثر رسو ًخا تتطلع إلى إنشاء فيديو موسيقي را ٍ
تطلعاتهم المهنية ورغباتهم الرأسمالية  ،يمكن للفنانين تقديم مقترحات التمويل الجماعي التي سيتم اإلعالن عنها في وحدة Potentiam
 ،Potentiam ،حيث يمكن للمستخدمين المساهمة  PTMفي أي من االقتراحات التي يجدونها مثيرة لالهتمام ويريدون المساعدة في
جعل المشروع حقيقة .

 1. Potentiamكالسيك
تم اختيار  ، Potentiamالذي تم ترشيحه لتراث فريق  Potentiamباعتباره مؤسسي مطبعة الموسيقى عبر اإلنترنت  ،وهو عبارة
عن مجلة إلكترونية تركز على الموسيقى .فكر في األمر باسم  Steemitلصناعة الموسيقى.
في عام  ، 2016استثمرت شركات التسجيالت الرئيسية  4.5مليار دوالر عالميًا في التسويق والترويج .وهذا يعني أن عدد ًا قليال ً نسبيًا
من المشرفين على الموسيقى يحددون في نهاية المطاف ما يتم الترويج للموسيقيين ومؤلفي األغاني إلى جمهور واسع .يسعى
 Potentiamإلى تحقيق الالمركزية في هذا التأثير من خالل تمكين المبدعين من المحتوى من خالل منصة مفتوحة  ،حيث يمكن
مكافأتهم إلنتاج المحتوى .سيتم شرح مكافأة المحتوى وتأثيراته ضمن النظام البيئي  potentiamأكثر في القسم السادس .
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I.عمالت Potentiam
Potentiam

اثنين من الرموز التي ستخدم وظيفتين مختلفتين .ستكون العملة الرئيسية بمثابة العمود الفقري
سيكون لمنصة
للمنصة وستكون بمثابة وسيلة التبادل لجميع معامالت النظام األساسي .سيعتمد الرمز الثانوي على نظام تقييم ومكافأة

Potentiam.
)Potentiam (PTM
PTMهو رمز ERC20

للنظام األساسي ولديه كل الوظائف المضمنة فيه .وسيكون الرمز المميز المتاح خالل فترة ما قبل

البيع و االيكو هو العملة المطلوبة للتداول في وحدات التوزيع المختلفة المرتبطة بـPotentiam.
سيكون لدى مالكي الرمز المميز أيضًا خيار التوقيع على رموزهم في  Potentiamلمنحهم حقوقًا خاصة داخل النظام
األساسي.
Potentiam Vault & Vault Nodes
سيكون لدى مالكي  PTMاختيار ما إذا كانوا سيحتفظون برموزهم في محفظتهم الخاصة بحسابات potentiam
جهاز تخزين متوافق مع  ERC20.إذا كان لديهم على المنصة  ،سيكون لديهم خيار المشاركة في الرموز الخاصة بهم في
Potentiamوالتي ستحصل على حقوق وامتيازات خاصة .سيتم وضع الرموز المميزة في  Potentiamلفترة
زمنية محددة  ،ولكل  PTM 10000تم إيداعها  ،سيُنشئ المالك ويملك ملكية يمكن للمستخدمين الذين لديهم أقل من 10000
PTMتجميع أرقامهم المميزة في عقدة مشتركة ومشاركة الحقوق واالمتيازات المرتبطة بها استناد ًا إلى وزن مساهمتهم .سيتم
التعبير عن وصف كامل لـ ووظيفتها في الجزء  VIIأدناه.

أو أي

النفوذ)(CLT
Potentiam.

وسيبقى داخليًا في النظام األساسي وستكون العملة التي يكافئ
الرمز الثانوي سوف يكمن في نظام تصنيف
القراء المحتوى الذي يعجبهم .ستحدد تقييمات المحتوى كال ً من كيفية تنظيم النظام األساسي للمحتوى للقراء  ،بمعنى أن التصنيفات

األعلى ستحظى بمزيد من األهمية  ،وتحديد حصة  PTMالتي يتم منحها بانتظام لمنشئي المحتوى بواسطة النظام األساسي.
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نظام التقييم الكالسيكيPotentiam
ستُضاف حسابات Potentiam

تلقائيًا بـ  100عندما يتم إنشاء الحساب في البداية .سيتم استخدام هذه المعلومات وفقًا لتقدير

القارئ في منح المقاالت والمحتوى الذي يعجبهم في Potentiam.
بالمحتوى ألغراض حساب مكافأة  PTMلما مجموعه  30يو ًما .يشار إلى هذه القيمة بأنها قوة المادة .بعد ثالثين يو ًما سيتم حرق

عندما يتم منح رمز مميز لمقال ما  ،فإنه سيظل مرتب ً
طا

الرمز وسيتم تجديد الحساب الذي منه .سيتم أيضًا تسجيل إجمالي تشغيل يقيس العدد الكامل للرموز المميزة التي تم منحها إلى المقالة ،

ويعمل على تحديد بروزها ألغراض التنظيم .يشار إلى هذه القيمة كتقييم المادة.

II.االقتصاد منصة
سوف يتم إيداع  PTMمن رسوم المعامالت التي يتم جمعها في جميع أنحاء منصة potentiam
إلى تجمع  Potentiam.كل  30يو ًما  ،سيتم توزيع الرصيد اإلجمالي لبركة  Potentiamعلى ثالث فئات مختلفة
؛  ٪30مكافآت منشئ المحتوى  ،و  ٪20لصندوق التنمية.
في موقع مركزي يشار

سيتم تقسيم نسبة  ٪ 30المخصصة لمنشئي المحتوى على المقاالت استناد ًا إلى قيمها النسبية في المادة .على سبيل المثال  ،إذا كانت المقالة

في وقت التوزيع تحتوي على تصنيف نشط لمقالة المادة يبلغ CLT 1000
 ،CLTفستحصل المادة على  ٪10من حصة  PTMالتي يتم تخصيصها لمنشئي المحتوى  .سيتم توزيع  ٪ 50المخصصة ل
Potentiamبالتساوي بين جميع العقد .على سبيل المثال  ،إذا كان هناك إجمالي  100عقدة في ، Potentiam
فستحصل كل عقدة على  ٪1من  PTMالتي تم تخصيصها من  Potentiamإلى.
ومجموع جميع تقييمات قوة المادة النشطة هي 10000

سيتم تخصيص  ٪20من  PTMالتي يتم توزيعها من Potentiam

إلى صندوق التنمية .سيتم استخدام هذا الصندوق

لجمع اقتراحات التطوير من المجتمع .يمكن ألي شخص تقديم اقتراح بهدف تحسين برنامج Potentiam
مراجعة مقترحات التطوير والموافقة عليها أو رفضها بنا ًء على تصويت مالكي .شروط الموافقة يحدد الحقا .

بطريقة مادية .ستتم
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I. Potentiam
سيتم سداد ما مجموعه  1000000000الرموز المميزة لمنصة Potentiam.
الميزات في  Potentiam.سيتم استخدام األموال التي تم جمعها في التطوير التقني  ،واالختبارات القانونية  ،واالختبار ،
هدفنا هو تقديم تجربة واسعة ورائدة مع

والنشر  ،والتسويق .سيتم إقفال  ٪ 100من إجمالي الرموز المميزة المخصصة لفريقنا األساسي في عقد ذكي مع معدل انبعاث يبلغ ٪5
شهريًا  ،بد ًءا من شهر واحد بعد نهاية الجموع العامة .هذا هو خلق حافز للفريق لتقديم  ،وإظهار التزامنا وزيادة الثقة في قيمة
PTMللمستثمرين .إذا لم ت صل الحشود إلى المبلغ المتوقع  ،فلدينا إستراتيجية إلعادة ضبط خطوطنا الزمنية  ،وعملية التطوير

والتسويق من أجل استيعاب النتائج بشكل آمن.

تخصيص الرمز المميز األولي

سيتم توزيع التوزيع المميز كما يلي:
جمهورا عا ًما
ً

)60،000،000 (60٪
) ٪ - 25،000،000 (25فريق(  Potentiamمغلق لمدة  20شهرا
)- 11،000،000 (11٪عالمة تطوير
)- 3،000،000 (3٪رمز مكافأة
العامة  -كمية  PTMالتي ستتاح للجمهور للشراء خالل كل من المبيعات السابقة والرئيسية.
رموز الفريق  -تم تخصيصها لمؤسسي منصةpotentiam.
رموز تطوير النظام األساسي  -تستخدم جنبا إلى جنب مع أرباح من لتمويل التنمية الناجحة لكل فرع من منصةpotentiam.
باونتي توكنز  -يستخدم كمكافآت لمختلف برامج المكافآت المجتمعية.
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الرموز االحتياطية  -محتفظ بها احتياطيًا في حالة وجود ظروف غريبة.

جوانب التنمية
تطوير البرمجيات  -الحيوية إلى القدرة على الحفاظ على التقدمAPI.
التسويق  -مواصلة اإلعالن لتشجيع تبني واستخدام

Potentiam

 ،وتطوير العالقات العامة اإليجابية  ،ومواصلة الشراكات مع

الكيانات التي تتقدم نحو هذه األهداف.
استشارات  -خبراء صناعة االستئجار من مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك :استراتيجية األعمال  ،تقنية
 ،Blockchainوالتسويق و

االتصاالت لتقديم المشورة  Potentiamالتنمية والرسائل  ،واألهداف العامة.
المحاسبة  -ضمان اإلدارة المسؤولة  ،والسماح للموارد لتحسين الشفافية والمساءلة  ،وتحسين االستدامة الشاملة  ،والعمل مع
واالستشارات للمضي قدما في المشروع.

تفاصيل
1ايثر= 4000 PTM
هارد كاب ما قبل البيع  = 5000ايثر
مجموع الهارد كاب  = 15000ايثر
سوف تحرق جميع الرموز التي لم يتم بيعها (وهذا سيحدث في
حالة عدم تلبية الحد األقصى لدينا أو في حالة ارتفاع قيمة إلى نقطة حيث يتم التقابل سقف الحد األقصى أسرع)

المكافآت
قبل البيع االسبوع  1الكاب  3000ايثر= 20٪
قبل البيع االسبوع  2الكاب  5000ايثر= 18٪
البيع االسبوع  1الكاب  9000ايثر= 12٪
البيع االسبوع  2الكاب  12000ايثر= 8٪
البيع االسبوع  3الكاب  14000ايثر= 4٪
البيع االسبوع  4الكاب  15000ايثر= 0٪
مالحظة * ستبدأ عملية البيع الرئيسية بعد أسبوعين من بداية البيع  ،أو في اللحظة التي وصلت فيها األموال التي تم جمعها إلى الحد
األقصى السابق  ،أيهما يأتي أوالً.
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II.خارطة الطريق والمعالم
الوصف

الموديل

الوقت
االسبوع 1- 4

منصات منصة التصميم والبناءالروبوت تصميم التطبيقات والبناء
-iOSتصميم التطبيقات والبناء

تصميم  /بناء

االسبوع 5 - 8

إنشاء عملة  PTMباستخدام  ERC-20.تطوير العقد الذكي.-PTMمحافظ لجميع المستخدمين المسجلين.
إرسال واستالمPTM.مخزن التخزين .آلية تخزين  vault vaultلفترة زمنية محددة.-Potentiamمكافأة العقد لتخزين القبو- .خزن PTM
التعاوني في خزائن جماعية.
إنشاء رمز مميز لتصنيف المحتوى(CLT).-100 CLTمكافأة أولية عند إنشاء الحساب.
المؤشرات لإلبداع على أساس تقييم المحتوى(CLT).صالحية لمدة  30يو ًما لجائزة  CLTعلى المحتوى.توزيع إيرادات من منصة على أساس وزن اإليرادات
المحتوى.
آلية التصويت من قبل أصحاب عقدة قبو على استخدام
صندوق التنمية منصة.

بوتينتيوم كالسيك

االسبوع 9 - 13

تسجيل المستخدم وتسجيل الدخول.
إعدادات إدارة الملف الشخصي  /الخصوصية .كتالوجاتأرشاد وآلية اإلعالن.
- /الصوت بحث.
 الفالتر  /الفرز على أساس األنواع  ،أحدث االتجاهاتوالشعبية.
على اإلبداعات.تشكيل  - /مجموعة والتنميط.
 إدارة حقوق الطبع والنشر للموسيقى التصويرية التعاونيةالتي تتضمن نسبًا متوقعة من اإلتاوات.

Potentiumاألساسية
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االسبوع 14 - 18

 اإلسقاط  /إنشاء الفيديو والتحرير على استوديواإلنتاج.
نشر  -إلى كتالوج الفنان.
االستماع إلى وظيفة االستماع.
شراء ترخيص الموسيقى التصويرية إلعادةاستخدامها في مشاريع أخرى.
 القدرة على قبول أو رفض شراء الترخيص.حصة توزيع حقوق النشر بين المبدعين علىالمبيعات التي تم إجراؤها باستخدام العقود الذكية.
 ٪ -10-15خصم الرسوم على اإليرادات
المتولدة على  potentiamلمبيعات
الموسيقى التصويرية  /الفيديو.

Potentiumاألساسية

االسبوع 19 - 20

خلق الدخل واإلعالنات- .استقبال الفنانين من
منصةpotentiam.
العرض على المكان مع تفاصيل الدفع.-المدفوعات الدفع للفنانين المحجوزة .

وكيل الحجز

االسبوع 21- 22

خيار إنشاء المشروع للفنانين- .إعداد اقتراحالتمويل الجماعي وتقديمه.
جعل االستثمارات للحصول على حصة في
المشروع - .توزيع عائدات المشروعات للمستثمرين
والمبدعين.

التمويل الجماعي

االسبوع 23 - 25

تصنيف الموسيقى من خالل  A.Iعلى أساسالمزاج.
توفر الموسيقى مع أو بدون غناء لترخيصالمزامنة.
نظام  -للتزامن ورخصة المستخدم الرئيسي.
قبول القبول وخيار الرفض للمالكين.الدفعات التلقائية لمالك المقطع الصوتي لعروض
األسعار المقبولة.

ترخيص
المزامنة
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االسبوع 26 - 28

•التوزيع المرخص لمقدمي الخدمات الرقمية.
•فضح  APIإلى  DSPمن أجل التكامل في بوابة
الويب الخاصة بهم.
• التوزيع من خالل الدفق والتنزيالت القيام به على
بوابة العمالء على شبكة اإلنترنت.
•رسوم الترخيص والتوزيع على التنزيالت والبث.
• المدفوعات التلقائية للفنانين المالك على
potentiamمن خالل عقد الذكية.

التوزيع الرقمي

االسبوع 29 - 30

•·توزيع مرخص للمصنعين
•تسجيل المستخدم الصانع علىpotentiam.
•عقود التأجير الخاصة بإصدارات األقراص
المدمجة والفيلينيت للمسيرات الصوتية وفقاً للرسوم
المقررة
• المدفوعات التلقائية ألصحاب المبيعات عن طريق
الموزعين الفعليين.

التوزيع المادي

االسبوع 31 - 32

إنشاء حساب مع آلية الدفع.
الوصول إلى كتالوج  potentiamمن حساب
المذيع.
إضافة معلومات  PRSالستخدام  /الفيديوpotentiam.
-PRSتقرير الدفع وإضافة تقرير االستخدام.
توزيع الدخل لمنشئي المحتوى استناد ًا إلى تقارير
االستخدام.

ترخيص األداء العام

االسبوع 33 - 36

اختبار التكامل لجميع الوحداتاختبار تطبيق  AndroidوiOSاإلبالغ عن األخطاء واإلصالح

اختبار المرحلة

الاليف
االسبوع 36

سيتم مسح بيانات االختبار وسيتم نشر موقع الويب
مباشرة .سيضطر العميل إلى إدخال بيانات في
الوقت الفعلي إلنشاء على الويب

اليف
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Ali Zain
Ben Balogun
COO
بن هو رجل أعمال متسلسل حصل على
بكالوريوس في المحاسبة
والتمويل من جامعة بليموث.
عواطفه هي الموسيقى و  fintech.إنه شريك
مؤسس
BritznbeatzوPotentiam.
انه يتصور  Potentiamإعطاء السيطرة
على االتجاه اإلبداعي والمكافأة في
الموسيقى و
صناعة الترفيه مرة أخرى ل
الناس بمساعدة من blockchain.

CTO
لدى علي زين أكثر من عشر سنوات من
الخبرة فيFull-Stack
تطوير التطبيق.
وهو خبير في ، blockchain
cryptocurrencyو  ICOالتنمية.
كما شارك في تأسيس Ideofuzion.

Marcus O Adetola
CEO
غامر ماركوس في صناعة الموسيقى إدارة
الفنانين الناشئة وشهدت
الصعوبات الهائلة الحالية.
كونه ال يرى عوائق سوى الفرص  ،هو
أسّس  Britznbeatzمنصة موسيقية الكتشاف
الموسيقى في المملكة المتحدة.
هو رجل أعمال من جميع النواحي وحال
للمشاكل .
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الفريق المؤسس

I.

II.إخالء المسؤولية القانونية
تحتوي هذه الورقة البيضاء على مراجع مباشرة إلى تقنية cryptocurrency
اعتبارا من تحديد المواعيد
blockchainوبينما ال يتم تعريف المعلمات القانونية بوضوح حتى اآلن.
ً
و

والمواصفات القانونية ،
بعض
لعملة

نسخها
ال

ستعمل بوتينتيام على البقاء ملتزمة .لذلك ،
من .
الظاهرية
مناقصة
قانونية ،
من قبل
تخضع
الحكومة

والحسابات واألرصدة للرقابة
حماية المستهلك .هذه الورقة (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر)
أي محتوى أو جزء آخر من هذا) يحتوي على عامة
المعلومات فقط  ،ونحن لسنا  ،عن طريق هذه الورقة ،
تقديم المشورة لالستثمار أو عرض لالستثمار .قبل
اتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يؤثر
التمويل أو األعمال التجارية  ،يجب عليك االستشارة المؤهلين
مستشار محترف .ال يتحمل  POTENTIAM.IOالمسؤولية
أو الضمان يعيد عن طريق استخدام الحلول المذكورة في هذا

ليست
ال يتم
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.هذه الورقة مقدمة لغرض المناقشة  ،ونحن
ال تقدم أي تصريحات صريحة أو ضمنية أو ضمانات
فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات .دون تحديد ما سبق ذكره  ،فإننا ال نفعل ذلك
ضمان أن هذه الورقة ستكون خالية من األخطاء  ،أو تلبي أي شيء
معايير خاصة لألداء أو الجودة .استخدامك لهذا
ورقة ومعلوماته على مسؤوليتك الخاصة وتفوت
المسؤولية الكاملة ومخاطر الخسارة الناجمة عنك
مقررات تستند إلى المعلومات الواردة في هذه الورقة .نحن لن نكون
مسؤولة عن أي مباشرة  ،غير مباشرة  ،خاصة  ،عرضية ،
تبعية أو تأديبية أو أي أضرار أخرى
على أي حال  ،سواء في فعل العقد  ،النظام األساسي  ،الضرر
(بما في ذلك  ،دون تحديد  ،واإلهمال)  ،أو غير ذلك ،
تتعلق أو تنشأ عن استخدام المعلومات من هذا
ورقة  ،حتى لو كنا نعرف  ،أو أن نعرف  ،من الممكن
من هذه األضرار .اهم اشكال وقيود
يتم تطبيق المسؤولية ليس فقط على الواليات المتحدة ولكن أيضًا على كل
الكيانات واألفراد اآلخرون المرتبطون بـ  POTENTIAM.IO.و
لشخصنا المسؤول .اعاله اعاله و
تنطبق حدود المسؤولية على أقصى حد
يسمح بها القانون  ،سواء في العقد TORT ،STATUTE ،
(بما في ذلك  ،دون تحديد  ،واإلهمال) أو غير ذلك .مؤسسي وإدارة مشروع  POTENTIAMقد تعديل
محتوى هذا الموقع وأوراقه ووثائقه كوثيقة مقترح ونماذج تجارية .ال يسمح بالنسخ أو االستنساخ غير
المصرح به.

