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DEHUB

مرحًبا بكم في المركز الترفيهي الالمركزي األول في العالم، والمتخصص في إنتاج األفالم األصلية، 
وتجارب األلعاب الميدانية. 

ديهوب DEHUB  عبارة عن ألعاب، ومنصة للبث، والربح من خالل التعلم في نظام متكامل مبني 
على اقتصاد رائد للعمالت الرقمية، والذي بدوره يقوم توزيع تجارب الترفيه على الكثيرين في الوقت 

الذي نقوم نحن فيه بدفعها للحدود الرقمية الجديدة.

وتوفر ديهوب DEHUB بوابة سهلة االستخدام لعالم الترفيه، حيث يمكن للمستخدمين 
المشاركة بعدة طرق مباشرة في تطبيقنا الذي يتضمن تجارب اللعب بال معوقات، والمشاهدة، 

والتعلم للربح.

مركز نمط الحياة الالمركزي
ديهوب

المقدمة
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يضم تطبيق ديهوب DEHUB مجموعة من الوظائف حيث سيسمح نظامنا البيئي المتكامل للمستخدمين 
بالوصول إلى مجموعة واسعة من وظائف الجيل الثالث للويب من خالل تطبيق المركزي واحد قريًبا على 

.Androidو IOS  نظامي

DeGame 

ألعاب فردية ومتعددة الالعبين 

 AAA إصدارات األلعاب المصغرة الكالسيكية وحتى إصدارات

بطوالت األلعاب 

   DeStream

فعاليات الدفع مقابل المشاهدة

إنتاجات أصلية لألفالم والموسيقى 

البث التلفزيوني والبث المباشر 

 DeBrowse 

NFT سوق ومجمع الرموز غير القابلة لالستبدال

البضائع الرقمية والمادية 

مقتنيات حصرية للبضائع والهدايا

DePay

مشاركة للربح بال معوقات (بال عمولة وال تحقيق الهوية) عبر المنصة بأكملها.

مطورو األلعاب، والفنانون، ومنشئو المحتوى مخولون للربح عبر عمليات
التحميل والبيع.

.DeStore يمكن للفنانين والتجار بيع منتجاتهم في المتجر الالمركزي

نظرة عامة للمشروع

الدليل التقني
االصدار 3.1 – 2021



DeGame (١
إلعب مجموعة من األلعاب الكالسيكية وألعاب الفيديو.  إلعب بمفردك، أو تحدى اآلخرين، أو تنافس في 

البطوالت المربحة.

المرحلة األولى - سحوبات الجوائز: شارك في سحب الجوائز اليومية (DeRaffles) لتجميع العمالت الرمزية 
ديهوب $DEHUB، أو في السحوبات الشهرية (DeGrand) ليك تربح جوائز تغير حياتك.

المرحلة الثانية - البطوالت: شارك في بطوالت ألعاب ديهوب DEHUB الداخلية، وكذلك األلعاب 
،League of Legends، Counter Strikeو ، Fifaمثل (PC / PS / Xbox) الشهيرة في المنصات المتعددة

وCall of Duty، وغيرها الكثير. 

المرحلة الثالثة - األلعاب الفردية: اختبر حظك بتجربة األلعاب المصغرة والتي تتضمن تنبؤات األسعار، 
وإلقاء العمالت المعدنية، وعجلة الدوران، وبطاقات الحظ. 

المرحلة الرابعة - األلعاب التنافسية: إلعب مجموعة متنوعة من األلعاب مع العائلة واألصدقاء، أو تنافس 
ضد العبين آخرين  والفائز يربح كل شيء.

نظرة عامة للمشروع
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DeStream (2
.DEHUB الوصول إلى اإلنتاجات األصلية الستوديو ديهوب - DEHUB اإلنتاجات األصلية لديهوب

المرحلة األولى - منصة الدفع مقابل المشاهدة (PPV)  - الوصول للمحتوى والفعاليات الحصرية عبر 
. DEHUBالمنصفة والشفافة الخاصة بديهوب  PPVمنصة

المرحلة الثانية - البطوالت: شارك في بطوالت ألعاب ديهوب DEHUB الداخلية، وكذلك األلعاب 
،League of Legends، Counter Strikeو ، Fifaمثل (PC / PS / Xbox) الشهيرة في المنصات المتعددة

وCall of Duty، وغيرها الكثير. 

المرحلة الثالثة - منصة أعلى القمة (OTT)  - الوصول إلى وسائط البث المجمعة والمرخصة، ويشمل ذلك 
التلفزيون، واألفالم، واألفالم الوثائقية، والموسيقى، وغيرها الكثير.

نظرة عامة للمشروع

LIVE
STREAM
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نظرة عامة للمشروع

DeBrowse (3
نظم تجربتك ومجموعاتك الرقمية ومجموعة العالم الواقعي الخاصة بك عبر بوابة الويب 3.0 سهلة 

االستخدام.

المرحلة األولى - منصة الدفع مقابل المشاهدة (PPV)  - الوصول للمحتوى والفعاليات الحصرية عبر 
. DEHUBالمنصفة والشفافة الخاصة بديهوب  PPVمنصة

المرحلة الثانية -   التسوق عبر اإلنترنت (البضائع الرقمية والمادية): اشتر البضائع الرقمية والمادية التي 
رخصها ديهوبDEHUB  ومجموعة من الفنانين، والمبدعين، والصناع، والتجار المرتبطين به.
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DePay (4
 اربح المكافآت بالتفاعل مع النظام البيئي لديهوب DEHUB بعدة طرق.

المشاركة بال معوقات ليربح الجميع: نظام اقتصادي عادل يسمح للمستخدمين بتجميع عمالت ديهوب 
يوميا عبر خدمات المشاهدة و اللعب مقابل الربح

المرحلة األولى - الفنانون والتجار: ضع قائمة بالسلع الرقمية والمادية للبيع على المتصفح الالمركزي
DeBrowse  حتى تصل إلى جمهور اكبر.

المرحلة الثانية -   منشئو المحتوى: يمكن للفنانين، وصانعي األفالم، ومقدمي البث المباشر، والموسيقيين 
استخدام منصة ديهوبDEHUB  من أجل نشر محتواهم وتلقي مكافآت العمالت الرقمية ديهوب 

$DEHUB. ويمكن للمبدعين أيًضا التفاعل مباشرة مع المشاهدين والمعجبين في التطبيق الالمركزي.

المرحلة الثالثة - مطورو األلعاب: كن جزًءا من عائلة ديهوبDEHUB  عن طريق عرض ألعابك المطورة 
في التطبيق الالمركزي لديهوبDEHUB ، وربح مكافآت بعملة $DEHUB من عمليات الشراء الخاصة 

بالالعبين.

نظرة عامة للمشروع
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DEHUBديهوب (stake)  5) تكديس
قم بعمل ستايكينغ لعمالت $DEHUB حتى تتلقى مكافآت إضافية كل ربع جديد من السنة.

سيتم إعادة توزيع صافي العائدات (مطروًحا منه جميع تكاليف التشغيل) من جميع عمليات الشراء والبيع 
بالتطبيق كما يلي:

( Staking pool ) 40 لصندوق التكديس٪

(Liquidity pool ) 20 لحوض السيولة٪

(Burn wallet ) 20  لمحفظة الحرق٪

(Operations wallets ) 20 لمحفظة التشغيل٪

يمكنك تقييد عمالتك ديهوب في صناديق الستاكينغ في بداية كل ربع سنة جديد ويمكن جني جميع 
المكافآت في نهاية الربع سنوي. في حالة الغاء الستايكنغ قبل نهاية المدة المحددة فسيتم مصادرة 

المكافآت، وال يمكن إعادة تقييد العمالت حتى الربع التالي.  وُيسمح بإإللغاء الجزئي للتقييد، مع فقدان 
 ،DEHUB$ األرباح المحتملة للعمالت غير المقيدة فقط.  وحين يتم انتهاء تقييد العمالت الرمزية ديهوب

يتم إعادة توزيع المكافآت التي كانوا سيتلقونها على محفظة الستايكينغ.

يتم تقديم مكافئات الستايكينغ باإلضافة إلى االنعكاسات بعملة الديهوب خالل كل عملية شراء او بيع او 
تحويل بين المحافظ مع مكافات ال  BNBاالسبوعية 

•

•

•

•

نظرة عامة للمشروع
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DEHUB$ العملة الرقمية
يتم التحكم واالستفادة من خصائص تطبيقنا الالمركزي بواسطة عملة $DEHUB فقط، مع االستفادة 

الكاملة بأحدث تقنيات البلوكتشين. وُتعد العمالت الرقمية $DEHUB ثرية بالمزايا خاصة فيما يتعلق 
بالتحكم واالستخدام.  وألنه تم تطوير العمالت الرقمية $DEHUB  داخلًيا بواسطة فريق البحث والتطوير 

لدينا، فإنها مبنية على التشفير األصلي الغير متشعب الذي يتضمن أماًنا قوًيا ومكافآت كثيرة.

 (Binance Smart  Chain) على شبكة باينانس الذكية DEHUB$ عقب تصويت المجتمع، تم بناء عمالت
مما يسمح للمشاهدين، والالعبين، والمبدعين، والمحصلين، والمشجعين، والتجار بالمشاركة في شبكة 

فائقة السرعة ومنخفضة العمولة. ويبقي المشروع  حيادًيا ويهدف إلى التفرع الى شبكات اخرى.

 DEHUB$ التحكم واستخدام عمالت
نطاق مساهمة DEHUB  في إنشاء صناعة ترفيهيه أكثر إنصافاً، وال مركزية، وتشاركية أكثر عبر الويب 3.0 

يتضح في مجموعة من المزايا المبتكرة في التحكم واالستخدام.

التحكم الالمركزي DAO Governance: سيكون بإمكان مخزني عملة ديهوب القدرة على اقتراح القرارات 
التشغيلية ذات الصلة بالتحكم الالمركزي لدىDEHUB DAO  والتصويت عليها.

التحكم الصناعي: تسهل السجالت المالية العامة لدى DEHUB  بتوحيد إجراءات الدفع العادلة.  ويتم 
التحقق من النتائج واألصوات في الفعاليات الرياضية لدى ديهوب DEHUB عبر البلوكتشين ، مما يجعل 

الغش، والرشوة، والتحيز، وانعدام الخبرة مكشوفين للعموم.

معلومات اكثر حول
DEHUB عملة
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عملة التطبيق الالمركزي: يتم إجراء جميع معامالت التطبيق الالمركزي بما فيها المدفوعات الخاصة 
بفعاليات PPV، وNFTickets، وعمليات شراء األلعاب، وتذاكر السحب، ورسوم المسابقات، باستخدام 

. DEHUB$ فقط، وبالمثل، يتم توزيع الجوائز والمدفوعات فقط باستخدام عملة  DEHUB$عمالت

صندوق التمويل: يحق لمخزني ديهوب التصويت على تمويل اإلنتاجات األصلية، وتجديدها، وإلغائها.  
 NFTicket باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين تمويل المبدعين مباشرًة وربح نسبة مئوية من مبيعات

الخاصة بهم. وهذه االبتكارات تعيد القوة إلى أيدي المشاهدين والمبدعين في الوقت الذي تزيل فيه كل 
أشكال الرقابة والمطابقة السلبية.

المراجعات والجوائز: حاملو عملة $DEHUB مدعوون للمشاركة في المراجعات والتصويت على الجوائز 
الغير خاضعة للرقابة، والتحقق منها عبر البوكتشين. وُتعد الجوائز السنوية لأليدي االلماسية

 (diamond hands) بمثابة الجوائز الترفيهية الالمركزية األولى في العالم.

جوائز حاملي العمالت الرمزية ديهوب$DEHUB : باإلضافة إلى االستفادة من مجموعة واسعة من 
ميزات التحكم واالستخدام، يتم تشجيع حاملي عملة$DEHUB  بواسطة نظام ضخم للجوائز.

 (passive income) يستفيد جميع المستثمرين من جوائز وعوائد سلبيا : Soft-Stakingالتكديس الناعم
.DEHUB$ بعمالت

جوائز األصول المصاحبة: يمكن لجميع حاملي عملة DEHUB االستفادة من جوائز بعملة ال BNB أسبوعًيا 
(dApps-claim BNB rewards) وذلك عبر ربط المحفظة بموقعنا اإللكتروني والتوجه لخاصية

االنزاالت المستمرة: تخزين عمالت $DEHUB  يكسبك فرصة لربح NFTS  حصرية وناذرة من إنتاجاتنا 
األصلية وكذلك تخفيضات الشراكة مع نجوم وأساطير الصناعة في مجال الفن، والرياضة، واألفالم، 

والموسيقى. 

فئات كبار الشخصيات (VIP): هيكل المكافآت المتدرج الخاص بنا يقدم مزايا حصرية لحاملي العمالت 
الرمزية ديهوب$DEHUB  بمستويات متعددة: 100 ألف، 1مليون، 5مليون، 10مليون، 50مليون.

DEHU معلومات اكثر حول عملة
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نادي الـ 100 ألف عملة

نادي الـ 5 مليون
نادي الـ 10 مليون

نادي الـمليون عملة

نظرة عامة للمشروع

NFTicket  الوصول المبكر لمبيعات
الوصول لساحات فعاليات القتال الليلي

انزاالت NFT النادرة بنسبة 1000/1
 نادي اجتماعي خاص بفعاليات العالم الحقيقي 

PPV NFTickets  تخفيض وضمان لـ

PPV وصول اولوي ألي وجميع ساحات فعاليات

اشتراكات نيتفليكس وبرايم (مدمجة في التطبيق)

انزاالت ايردروب NFT نادرة جدا بنسبة  1/50

 NFT االدراج  على القائمة البيضاء لجميع تخفيضات
الحصرية (اإلنتاج األصلي واأللعاب)

نادي اجتماعي خاص بفعاليات العالم الحقيقي 

تذاكرPPV NFtickets  مجانية  (حسب توفرها)

كبائن VIP خاصة ألي وجميع ساحات فعاليات
PPV الرئيسية

اشتراكات نيتفليكس وبرايم (مدمجة في التطبيق)

انزاالت ايردروب NFT ميجا النادرة بنسبة 1/10 

 NFT ادراج ضمن القائمة البيضاء لجميع تخفيضات
الحصرية (اإلنتاج األصلي واأللعاب)

نادي اجتماعي خاص بفعاليات العالم الحقيقي

نادي الـ 50 مليون

ضمان تذاكر PPV NFtickets مجانية

كبائن VIP خاصة ألي وجميع ساحات فعاليات PPV الرئيسية 

مقعد في طاولة فعاليات DAO الالمركزية 

اشتراكات Netflix، وAmazon، وDisney، وDAZN وجميع 

منصات البث (مدمجة في التطبيق)

انزاالت ايردروب NFT النادرة للغاية بنسبة 1/1 

ادراج ضمن القائمة البيضاء وضمان التواجد في جميع 
التخفيضات الحصرية

نادي اجتماعي خاص بفعاليات العالم الحقيقي

تذاكر NFTickets الحداث الدفع مقابل المشاهدة
 مضمونة 

وصول VIP لساحات فعاليات القتال الليلي
انزاالت ايردروب NFT نادرة بنسبة 1/100

االدراج على القائمة البيضاء لتخفيضات NFT الحصرية 
 (اإلنتاج األصلي واأللعاب)

نادي اجتماعي خاص بفعاليات العالم الحقيقي
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معلومـــات عـن
TOKENOMICS

DeConomy توزيع الرموز
ان العمالت الرقمية لديهوب$DEHUB  مليئة بالمزايا  بما فيها جانب العائدات والجوائز التي توزع باستمرار 

على محافظ المخزنين، ونظام إعادة الشراء.  باإلضافة إلى ذلك، يستفيد البروتوكول من التوليد التلقائي 
للسيولة المربوط ديناميكًيا جنًبا إلى جنب مع مزايا مكافحة الدامب والروبوتات. وألن كل هذه الميزات 

مرتبطة ببعضها البعض فهي االن بمثابة نظام بيئي كامل قادر على الحد بشكل كامل من الهبوط 
السعري المفاجئ. 

 DEHUB$بروتوكول عملة
يشتمل بروتوكول عملة $DEHUB  على ثالث مزايا مركزية: العاءدات لجميع حامليها، ونظام إعادة الشراء 

(نسميه Robinhood)، وجوائز بعملة ال BNB التي يحصل عليها الحاملون للعملة عبر التطبيق الخاص بنا.

كيف توزع رسوم 12%:
•%2 حوض السيولة

•%1 عائدات بعملة $DEHUB  لجميع حامليها بما فيها محفظة الحرق
•%1 عائدات بعملة $DEHUB  لمحفظة التسويق والعمليات

( Robinhoodنظام) 4 محفظة إعادة الشراء%•
•%2 جواىز BNB على جميع حاملي العملة

•%2 أصول إضافية الستخدامها في التفرع على شبكات بلوكتشين اخرى، واحتياطيات المشروع،
          والجوائز المهمة، الخ. 

إجراءات التداول العادلة

ال يمكن أن تحتوي أي محفظة خاصة على أكثر من DEHUB$ 80،000،000  (%1 من إجمالي العرض)
في أي الوقت.  

لدعم حجم التداول على العملة ومنع التالعب بالسعر من المحافظ الكبيرة، سيكون هناك حد أقصى للبيع 
اليومي يصل إلى 0.1٪ من العرض المتداول لكل محفظة.
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DeConomy توزيع العمالت
تم تقديم عمالت $DEHUB  للبيع العلني اول مرة ثم بدأ التدوال في منصة (PancakeSwap)  الالمركزية 

. BSC (Binance smart chain) عبر شبكة بايننص الذكية

التوزيع االولي لعمالت DEHUB موضح في الدائرة النسبية ادناه

. DEHUB$العرض اإلجمالي 8،000،000،000 من عمالت 

توزيـع العمـالت

ما قبل البيع
واحواض السيولة 34%

الحرق 50%

8% العمليات

8% الفريق
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ما قبل البيع + حوض السيولة
يتم تخصيص %34 من إجمالي العرض لحوض السيولة وما قبل البيع.

سعر البيع الخاص: 0.001 دوالر / ديهوب

DEHUB$ سعر االكتتاب على المنصة : 0.00135 دوالر / ديهوب

DEHUB$ سعر اإلدراج: 0.0015 دوالر / ديهوب

مالحظة: صندوق السيولة مغلق لمدة 3 سنوات.

محفظة الحرق
تتلقى محفظة الحرق الخاصة بـديهوب DEHUB حصتها من 1٪ من العائدات وبالتالي فإنها تخفض العرض 

وتدعم الطلب على العمالت المتبقية.

محفظة الفريق
تحتوي محفظة فريق ديهوب DEHUB على أموال محفوظة للمؤسسين الذين مولوا المشروع وبدأوا فيه 

في البداية. وال يمكن ألي محفظة البيع بأقل من النسبة المئوية المخصصة لها وتكون العوائد فقط قابلة 
للتداول خالل السنوات األربع األولى.

محفظة العمليات والتسويق
تم تخصيص 8٪ من إجمالي السيولة لتمويل اآلتي:

1- التسويق: حمالت تسويقية مستمرة مع المؤثرين، وخبراء في مجال التسويق االلكتروني

2- البحث والتطوير: تحديثات مستمرة للموقع اإللكتروني والتطبيق الالمركزي ويشمل ذلك مواعيد 
التحسينات في تجربة المستخدم من خالل الميزات الجديدة التي يتم إطالقها شهرًيا.

3- الشراكات والتراخيص: تأمين أكبر وأفضل اإلصدارات والعروض مثل فعاليات MMA والمالكمة 

الكبرى.

نموذج تخفيف العمالت الرمزية
جميع الفريق والمحافظ المركزية يمكن اعتبارها تقنًيا محروقة النهم سوف يتخلصون فقط من العائدات.

توزيـع العمـالت
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تـاريخ الفعاليات

 اإلنشاء األولي للمجمع الترفيهي التجريبي وتطبيق األلعاب الذي يهدف إلى تقديم يناير 2021
اللعب بال معوقات، والمشاهدة، والتعلم للربح.

 ،Thetaو ،Daily Motionو ،YouTube اإلطالق األولي للتطبيق التجريبي (الذي يجمع بين
والمزيد)، وزيادة قاعدة المستخدمين ألكثر من 2000 مستخدم.

ابريل 2021

تقديم العملة مصحوبة بخطط لدمج التصويت على اإلنتاج وفعاليات القتال. مايو 2021

اإلطالق األولي للعملة الرمزية. تم رصد التدقيق لحاالت الفشل المشفرة وإساءة 
استخدام المحفظة (تم التعقب لوكالة التسويق الخارجية). وتم تعليق التداول وسحب 

العملة من التداول.

يونيو 2021

 ،DEHUB  إعادة هيكلة الفريق والعمليات.  وإعادة تسمية المشروع باسم ديهوب
وإصدار عقد مدقق جديد يتكون من رمز فريد وغير متشعب.  وأعيد تصميم ثالثة 

عمالت رمزية اقتصادية وصقلها في نص واحد.

يوليو 2021

بدأ إعادة إنشاء التطبيق من البداية تحت إشراف فريق موسع من المطورين بدوام 
كامل لتقديم أساس أكثر قابلية للتطوير. 

أغسطس 2021

الدليل التقني
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خارطة الطريق

خارطة الطريق 2021 

Q.3
يوليو

أغسطس

• العالمة التجارية 
• تصميم وتطويرالموقع اإللكتروني 

• تطوير واختبار العقود الذكية
 Techrate التدقيق الذيك للعقد بواسطة •

• إعداد صفحات الوسائط االجتماعية
• إصدار الورقة البيضاء 

• إصدار الموقع اإللكتروني السادس
Moralis تكامل الموقع اإللكتروني بـ •

• حملة التسويق لما قبل البيع
• البيع الخاص

DXsale ما قبل البيع في •
Pancakeswap اإلدراج في •

سبتمبر

• إصدار الورقة البيضاء
Coingeckoو CMC  طلب االدراج على •

• إصدار موقع إلكتروني جديد
• إطالق التطبيق الالمركزي للجوائز

Certik تطبيق التدقيق بواسطة •
Coingeckoو CMC اإلدراج في •

• حملة تسويق ما بعد اإلدراج
• شراكة بطوالت األلعاب
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أكتوبر

• إطالق فيديو أسبوعي AMA مع الفريق
• نشر الورقة البيضاء للمرحلة األولى في DeGame (سحوبات الجوائز)

PPV الشراكة مع منظمي فعاليات •
CEX بدء أول ادراج لـ •

• الوصول لـ 5000 مخزن
TrustWallet لـ DEHUB  إضافة شعار ديهوب •

(P2E) بطوالت اللعب DEHUB x Mazer  إطالق ليالي السبت في أكتوبر ديهوب •
• تطوير الموقع اإللكتروني ديهوب  DEHUB متعدد اإلطارات

• نشر الورقة البيضاء االصدار 3.1
Certik نشر تقرير تدقيق •

D'App Beta (سحوبات الجوائز) DeGame إطالق المرحلة األولى من •
• إطالق المرحلة الثانية من DeGame (منصة بطوالت األلعاب)

(PPV منصة) DeStream إطالق المرحلة األولى من •

خارطة الطريق

خارطة الطريق 2021 

Q.4
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خارطة الطريق

خارطة الطريق 2021 

Q.4

نوفمبر

DeGrand مبيعات التذاكر األولي في •
DeGrand السحب االفتتاحي للجائزة الكبرى األولى في •

• نشر تقويم فعاليات نوفمبر
Litepaper (OTT منصة) DeStream نشر المرحلة 2 في •

 DeRaffles إطالق دورة نوفمبر في •
 DeGame في P2E إطالق بطوالت اللعب ليالي السبت •

D'App Beta إصدار لعبة التنبؤ •
CEX اإلدراج في المنصة المركزية الثانية •

ديسمبر

• نشر تقويم فعاليات ديسمبر
• نشر خارطة الطريق التفصيلية لعام 2022

• إطالق خاصية الستاكينغ في DEHUB على التطبيق الالمركزي
• إطالق المرحلة الثانية في DeStream (منصةOTT) على التطبيق الالمركزي

• تسجيل الشركة في المنطقة الحرة بدبي
• إطالق المرحلة الثالثة في DeGame (أول لعبة فردية)

DeGame السحب على الجائزة الكبرى للعام الجديد في •
 DeGame بطولة األلعاب الخاصة بفاعلية الكريسماس في •

الدليل التقني
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خارطة الطريق
خارطة الطريق 2022 

• إطالق المرحلة الرابعة في DeGame (األلعاب التنافسية) 
• استضافة بطولة حقيقية لأللعاب الكبرى 

• إصدار األلعاب الفردية واأللعاب التنافسية اإلضافية 
DEHUB لدى ديهوب AAA تطوير اللعبة األولى •

 DeGame

• إطالق المرحلة الرابعة في DeStream (منصة البث المباشر) 
 DEHUB إطالق اإلنتاجات األصلية لديهوب •

• استضافة الجدول الكامل لفعاليات PPV والتي تم تنظيمها باالشتراك مع
 Vida Entertainment شركائنا   

• ترخيص 1000 ساعة من محتوى OTT والذي يضم أفالم البلوكبوستر 
   وأفضل المسلسالت 

DEHUB إنتاج وبث العرض األسبوعي األصلي لديهوب •

DeStream

 DeBrowse إطالق المرحلة األولى والثانية في •

DeBrowse

 DePay إطالق المرحلة األولى، والثانية، والثالثة في •
• قبول الطلبات من الفنانين، والمطورين، ومنشييء المحتوى

DePay
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الفريق

المدير التنفيذي

كبير التقنيين

المدير الرياضي

Jamie Neal
رئيس قسم اإلبداع

منسق المجتمع

Indi Jay Cammish
رئيس االتصاالت

Jasmine Corpuz
المدير المالي

المجلس القانوني

Martyusha
مديرة التحرير



www.dehub.net
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