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www.an.gold - jtf@an.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) - *ناھج رد هدش یراگنزمر یاھزرا نیرتگرزب زا یکی
)رازاب شزرا رظن زا*(

طسوتهدشهراداوتیریدم Aureus Nummus Management Corporation ("Company") � .ییاداناکتکرشکی



Elevator Pitch (Option 2 of 3) 2

What’s the 
service/product?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 

attention. 

What’s your big 
vision?

Adapt it to your needs and 
capture your audience's 
attention. 

What’s the core Problem 
you are solving?

Adapt it to your needs and capture 
your audience's attention. 

 ןיא ,בהזל טרדנטס/ןקת רדעיהב
 המרחה ינפמ תונוכסח לע ןגהל ךרד
.היצלפניא תועצמאב
.ךרע תלעב החוטב תונח ןיא

הצעומה ר"וי ,ןפשנירג ןלא
1987 ,ינקירמאהברזירלרדפה

-2006
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امیاھمانتبث

Aureus Nummus תרבח Management 
Corp ב ןידכ המושר- FINTRAC קסעכ 

.ףסכ יתורישל

FINTRAC -
www.fintrac-canafe.gc.ca

M20237340 :םושיר רפסמ

Aureus Nummus תרבח Management 
Corp ב ןידכ המושר- FINCEN קסעכ 

.ףסכ יתורישל

FINCEN - www.fincen.gov

  ANMC0359 :םושיר רפסמ

Aureus Nummus לש בהזה תיקפס
Management Corp, Aureus 
Nummus Latin S.A.S. ןאוציכ םושר 

-ב בהז DIAN תויושרה לכו 
.תורחאה תויטנוולרה

- ןאיד www.dian.gov.co

901303584-9 :םושיר רפסמ

 Aureus לש בהזה תיקפס
Nummus Management Corp, 
Aureus Nummus Latin S.A.S. 

-ב ןידכ םושר ANM בהז ןאוציכ, 
.תורוחסו הרקי תכתמ

ANM - www.anm.gov.co

-RUCOM :םושיר רפסמ
2019091015377
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=למס ANG
-ה Aureus Nummus Gold בהזבהבוגמהיפרגוטפירקעבטמאוה

.םלועהלכלםולשתילכוביצייפסכטלקמתווהלותרטמש

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

www.an.gold

?סומאנסורואאהבהזוהמ

בהז Aureus Nummus :תואבהתוסרובברחסמלםושר

בהזתארוכמלותונקלןתינשןבומכו Aureus Nummus :ונלשרתאב
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Ø Aureus Nummus רוביצה תועבטמ תריכממ תוסנכהה Gold ("ANG") 
.בהזב ועקשוי
)םילחםיסמואןיפילחתויולע ,הקסעימדללוכאל(

Ø  ףילחהל םילוכי םהו ,ANGs יקיזחמ ידיב אלא ,הרבחה תולעבב וניא הז בהז
-ה תא ANG םתולעבבש ,םהלש בהזל הרזחב םהלש.

ילעב( ANGs, תאולביקש ANGs ואהרבחה .בהזבהפלחהלםיאכזםניא ,עפשתקולחתועצמאבםהלש
).תכרעמהמםריסהלתנמלע ,תוסרובבוללהעפשהתועבטמתאתופיצרבונקיהיגיצנ

Ø -ה רובע ילמינימה השיכרה ריחמ ANG תסרוב לש בהזה ריחמל רשקנ 
.ןודנולב תכתמה

100,000 ANGs = 1 ב"הרארלוד1,800.00 .כ =ןידעבהזםרג*
-בךרעה* USD בהזהריחמלםאתהבהנתשי.

Ø -ה ריחמ ANG םאתהב בהזה ריחממ הנוש תויהל יושע תונושה תוסרובב 
-ה תפלחה .םירחוס לש שוקיבלו עציהל ANGs תורוחסל וא בהזל הרזחב 

.בהזה ריחמ לע דימת ססבתת ,תאז םע ,תורחא

םישמתשמלתובושחתונוכת
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םישמתשמלרתויתובושחתונוכת

Aureus Nummus בהז ("ANG") אוה:

Ø .רזובמ
Ø .יאמצע

Ø .תישפוח הפלחהל
Ø .רתוי תונשל רשפא יאש ,העובק הקפסא ול שי

Ø .היצלפניאמ ןיטולחל ישפוח
Ø .יִלָּבֹולג

Ø .בהזה יוביג בקע תרבגומ תוביצי
.אבהדומעבןייעתוביציהלערבסהל
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Ø Aureus Nummus בהז  עבטמ והז ןכל .בהז יוביג ידי לע ותוביצי תא גישמ
."םיסכנ הבוגמ"

Ø  הנכות ידוק תועצמאב םתוביצי תא םיגישמ םירחאוטפירק תועבטמ
-ב ונא .םימתירוגלא Aureus Nummus Gold לולסמב ונרחב אל 

 לכב חכוהש דיחיה חוטבה ךרעה רגאמ יכ םינימאמ ונאש ןוויכמ ימתירוגלאה
-ה תא שכור והשימ םא ,ןכל .בהז היה תישונאה הירוטסיהה ANG, הנוקה 

 התולעבב הנוקהש ,ךרע הווש בהז תומכ התואב הבוגמ השיכרהש תעדל ךירצ
.השקב יפ לע התוא גישהל לוכיו

Ø ." םיסכנ הבוגמ ביצי עבטמ"כ אופא גווסמ בהז םשסולפא
Ø Aureus Nummus בהז לש ריחמה  תייפא ,תאז םע .תוסרובב תונתשהל יושע

-הישכורו ,תאז השוע אל הלש תיסיסבה בהזה ANG בהז ףילחהל םייושע 
.תע לכב

Aureus Nummus Gold - ?ביציאוההמכדע
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ü .היצלפניא אלל
ü .בהזב הבוגמ

ü .בהז יוביג בקע תרבגומ ךרע תססובמ תוביצי
ü .התוא תונשל ןתינ אל םלועלש העובק הקפסא

ü .םיכוותמ ןיא
ü .קנב ןובשחב ךרוצ ןיא

ü .ןומאב ךרוצ ןיא
ü .תוידיימ תואקסע

ü Aureus Nummus לוקוטורפ לע עיפשהל וא תונשל הלוכי אל תחא תושר ףא Gold.
ü .הלבח תחכוה ,האנוה תחכוה

ü .ןיטולחל זכורמ םכח הזוח
ü  האנוה ,הרוזנצ ,התבשה לש תורשפא לכ אלל הלש תינכותה לע ססבתהב ןיטולחל תימונוטוא

.ישילש דצ תוערפהו
ü .םש םוליעב

ü .תורקי תוכתמוםייפרגוטפירק תועבטמ ,טאיפה תועבטמ בורב תישפוח הפלחהל ןתינ

Aureus Nummus Gold - םיילאיצנטופתונורתי
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KYC יקוחהםומינימללבגומ
-ותומיאת KYC עגונבדואמםייביטקלסוכפהםיברםייסנניפתודסומ .ינוגראוילהנמטויסלוכפה

הפיגמלבוריסהתאללוכהז .קוחהתושירדלרבעמהברהתוערתשמה ,תוקידבםיעצבמוםהיתוחוקלל
וצצוטפירקהתועבטמ .תוססובמתורבחלוליפאםימייקקנבתונובשחתריגסוקנבתונובשחתחיתפל

-בונאו .תמיוסמהביסמ Aureus Nummus Gold תכרעמההריתוהשרסחהלכתאאלמלםינווכתמ
-בונא .תיסנניפה Aureus Nummus Gold תוחוקלהחדנאלםלועלךאתויטפשמהתושירדהלכתאואלמי

.תיתורירשתישיאתוינידמללגב

ןומא
ינשןיבתוקסעיזוחלהנלדציכאוהםיימלועהםיקוושהתומדקתהתאםיבכעמשםייזכרמהםירגתאהדחא

-ה .הזתאהזםיריכמםניאשםישנא Aureus Nummus Gold הלשםכחההזוחהתנפצהידילעהיעבהתארתופ
 .הזתאואראלםהשדיגיםידדצהדחאשתורשפאםושןיאןכל .ףתושמתונובשחסקנפבהקסעיטרפקוסיעו
ןולשיכתדוקנאללםירזובמםיתמצתועצמאבעצבתמ ,תיקסעההקסעהתאעצבמה ,םכחההזוחה ,ןכלערתי

.עדימןדבואינפמןיטולחלםיניסחוןיטולחלהלבחתחכוהלםתואךפוהןכלו ,תחא

הימונוטוא
בהז Aureus Nummus  ,םירקורבלעךמתסהלךירצוניאוסיסבבדמועהםכחההזוחה .ןיטולחלימונוטואאוה

תכרעמתועצמאבתשרבלהונמעוציבה ,ןכלערתי .רכמםכסהברשקתהלידכבםירחאםיכוותמןכוןידיכרוע
.םייספאטעמכתועטהיעוריאותרזובמ

ןֹוחָטִּב
לשהחטבאה Aureus Nummus Gold ךכבוןיי'צקולבהתייגולונכטלעתססובמ 100% ןכש ,תחטבואמוהחוטב

ןיטולחלםיחוטבםיכמסמהשהחיטבמהיפרגוטפירק .תחאןולשיכתדוקנןיא ,ןכל .תרזובמתשרבןסחואמלכה
תנמלע .םירקאהלהשיגהנקמהניאםירזובמהתונובשחהתייגולונכטשןוויכמ ,תויספאטעמכתועפותהו
ןתינאלשהמישמ-םינושםייפרגואיגתומוקמבתינמזובםיברםיבשחמ1000ץורפלוכרטציםירקאה ,חילצהל
.עצבל

תּוריִהְמ
בהזלעםיססובמהםימכחםיזוח Aureus Nummus תריינה .םייתרוסמםיזוחרשאמעוציבלרתויםיריהמםה

קושבתשמשמהניאיתרוסמקושברכמםכסהתתירכךרוצלתשרדנה Aureus Nummus Gold לעססובמה
לשםימכחהםיזוחה ,הנכותבשומישהתועצמאב .ןיי'צקולב Aureus Nummus Gold הנכותדוקלעםיכמתסמ

 .ןיטולחליטמוטואןפואבתוריהמבתויקסעתואקסעעצבלותויטמוטואלתומישמךופהלתנמלעחטבואמ
.ןיטולחלתחטבואמוןדבואתחכוה ,הלבחתחכוה ,האנוהתחכוה ,ןיטולחלתיטמוטוא ,תידיימאיההקסעה

םיפיוזמםירצומ
-הססובמוילעש ,יסיסבהםכחההזוחה Aureus Nummus Gold, דוקתועצמאב .תופיוזמתורוחסתריכמלטבמ

הניאתיתרוסמתיזוכירתיקסעהמרופטלפשרבד ,תולקבםירצומתמאלובוקעלןתינ ,יסיסבהרזובמההנפצהה
םימרוגםעהלועפףותישםייקלןתינאל .םידדצהתמכסהלעססובמםכחההזוחהעוציב ,ןכלערתי .תירשפא

לעםיססובמהםיזוחהםעקסעתהלםלועהיבחרבםינוש Aureus Nummus Gold.

בויחתאנוהןיא
םיתורישתועצמאבםלשל ,רצומתונקללוכיהנוקשאוהיתרוסמהקושבםירכומהלשםייזכרמהםירגתאהדחא

ןוגכ PayPal םהמועפשוהשםיברםיקסעםנשי .ןכמרחאלםולשתהתאלטבלידכהרבחלרשקתהלןכמרחאלו
םיזוחםע ,תאזםע .הצורהניאשהרוצברסמנוארסמנאלםלועמרצומהשןועטללוכיהנוקה .וזהטישמהערל

יססובמםימכח Aureus Nummus Gold, םכסוהשרחאלתואקסעהתאתונשלירשפאיתלבטעמכואדואמהשק
עוציברחאלךא ,םידעוימההקסעהואהריכמהיאנתלעםיכסהלתורשפאהיהתרכומלםגושכורלםג .םהילע

יססובמםיזוחלשוזהטושפתיתוהמהנוכת .התואךופהלןתינאלהקסעה Aureus Nummus Gold האיבמ
.תואקסעברתויהברהההובגןוחטיבתגרדל
תייגולונכט-םיקוושהלוהינבוםיקסעהתולהנתהבהכפהמללוחלםירומאםימכחםיזוחיכרכינ ,ףוסבל
תטלחומתואדוו ,תרבגומהריכמתואדורתויוןווגמרתוי ,הכומנתולע ,תוליעיהחיטבמתיסיסבהןיי'צקולבה
.יקסעהזוחעוציבל

תויקסע תואקסע תונורתי- יונישב ךרוצה
Aureus Nummus בהז לע ססובמ
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 םימולשתה תכרעמ
 איה םויה לש תיתרוסמה
 תורפה תאלמו תיטיא ,הרקי

.ןומאו החטבא

רָָקי
יטיא & -ה תושירד םע KYC 

 םיקנבה ,תורבוגו תוכלוהה
 רתוי תושק תולבגמ םיליטמ
 ןובשח תלבק וא הרימש לע
 םיקנבה2008 זאמ .קנב
 וא םימייק תוחוקל םימייסמ
 קנב תונובשחל םיברסמ
.םילדגו םיכלוה םירפסמב

םיליבגמ םיקנב

 ילאנויצנבנוק עבטמב שרושה תייעב
 ול םורגל ידכ שרדנה ןומאה לכ איה
 יזכרמה קנבה לע ךומסל שי .לועפל
 ךא ,עבטמה תא הפרי אלש
 יאלמ טאיפ תועבטמ לש הירוטסיהה
 לע ךומסל שי .הז ןומא לש תורפה
 וריבעיו ונלש ףסכב וקיזחיש םיקנבה
 םה לבא ,ינורטקלא ןפואב ותוא
 תועוב לש םילגב ותוא םיליאשמ
 .הברזרב קלח ישוקב םע יארשא
 לע םיקנבה לע ךומסל ונילע
 ונתי אלש םהילע ךומסל ,ונתויטרפ
 ,וניתונובשח תא ןקורל תוהזה יבנגל
 השעמל ונאש םהילע ךומסל ונילעו

 רשאכ הרזחב ונפסכ תא םילבקמ
.ול םיקוקז ונא

ןומא תייעב

- מ רתוי 32%  תייסולכואמ
 אלל ,קנב אלל םלועה
 לומג לבקל םירחא םיעצמא
 רשאמ םימולשת םלשלו

.תינדי הרבעה תועצמאב

קנב אלל

םירגתאה ו
תיתרוסמה תואקנבה תויעב ו
םולשת תוכרעמ

!יסנניפהקושבםירגתאותויעב
?וטפירקהתועבטמהתיילעעודמ
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 ,האנוה ןיא ,הרוזנצ ןיא ,התבשה ןמז ןיא
 לוקוטורפ .ישילש דצ לש תוברעתה ןיאו

 ANG לש ERC20 ססובמ סוזנצנוקה
.ןיטולחל חוטב

Aureus Nummus בהז  יקנ
 ועציה לשב היצלפניאמ ןיטולחל

דימתל יונישל ןתינ יתלבה .
-ה Aureus Nummus Gold םישמתשמ בייחמ וניא 

 סיטרכ ןוגכ יארשא תרגסמ וא קנב ןובשח ילעב תויהל
 לש עבטמה תועבטמ לכ תא קיזחהל ידכב יארשא

Aureus Nummus Gold.

-ה ANG קפסמ 
 ןפואב תרפושמ תוביצי

 יוביג לשב יתועמשמ
ולש בהזה

 Aureus בהז
Nummus  הבוגמ

 הצקוהש יזיפ בהזב
 ךרע הווש וא תורישי
.בהזל

תואקסע
 םילוז ,םיידיימ טעמכ םה

.םילקו

 םולשתה תוכרעמ לכ תא םאות
:תוירקיעה

 Aureus רובע םלשל לוכי התא
Nummus Gold הרבעה ,ןמוזמב 

 תועבטמ ,יארשא סיטרכ ,תיאקנב
.תורקי תוכתמוםייפרגוטפירק
 תא ,החנהב ,הרזחב שוכרל ןתינ

 Aureus ךלש בהזה תועבטמ
Nummus  הרבעה ,ןמוזמב

 תועבטמ ,יארשא סיטרכ ,תיאקנב
.תורקי תוכתמוםייפרגוטפירק

The Aureus 

Nummus Gold -
ןוכסחוםימולשתלשדחןקת םיימואלניב

 בהזב הבוגמה ילטיגיד עבטמ
.יתוהמ ךרע לעב

-ה ANG לוקוטורפ .ךןומא תא שרוד וניא 
 ךומסל ךרוצה תא ןיטולחל לטבמ הלש סוזנצנוקה
.םיכוותמ לע

-ה ANG וא תונובשח ומלשי םיקנבהש ךירצ אל 
.םילומגת

-ןורתפה Aureus Nummus Gold
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ANG :לֶמֵס

:םיפוליח
,www.an.gold ונלש טנרטניאה רתאב תוסרובה תמישרב ןייע אנא

ֹוא www.coinmarketcap.com. 

: םינומיסא קיפנמ Simplexx Ltd. ( )הינטירב
: :םינומיסא להנמ Aureus Nummus Gold Management Corporation ( )הדנק

)הדנק( תויטנווק בושחמ תודבעמ דיגאת :ינכט חתפמ

:רואיתו סכנ גוס
• בהז Aureus Nummus ( .בהזלךרעהוושואיזיפבהזבךמתנהילטיגידעבטמאוה (ANG :למס

• רובעיכושוריפ "בהזבךמתנ" ANGs, תונמאנןובשחלוסנכויבהזבהזואבהז ,ירוביצהרוזחמלםיאצויש, 
.)קושהריחמביולת(רחאןובשחואךוותמןובשח

• ANGs להנמואםינומיסאהקיפנמרשאמרחאוהשימתולעבבםהרשאכ ,"ירוביצרוזחמ"בםיאצמנ
-ה )****( .םינומיסאה ANG םהירוביצרוזחמלםישרומהםידיחיה ANGs םייטרפתועבטמ .בהזבםיבוגמה

.תולבגהוםיאנתהאר ,תורחאתויולעוחותיפלעםולשתלםימייק
• -ה ANG ןקתלעוםירזובמהתונובשחהתייגולונכטלעססובמוןיטולחלרזובמ ERC20.

• לשהנימזהתומכה ANGs ףיסוהלוארוצילןתינאל .ןוילירט60לעחצנלתעבקנ ANGs םישדח.

:חתפמ תודוקנ
• יקיזחמ ANGs תובגלתנמלעתונמאנןובשחבהברזרבקזחומה ,בהזבהזואבהזתצובקבדחיבםיקיזחמ

-היוושתא ANG.
• תריכממתועבונהתוסנכהבשומיש ANG: תריכממתוסנכהה ANGs בהזלךרעהוושואבהזתסנכהלושמשי

 ,ןובשחימד ,הקסעימד .תכרעמהלהנמידילערחבירשא ,רחאןובשחואךוותמןובשח ,תונמאנןובשחב
.הכונלולוחלםייושעםירחאוםיסמ ,ןיפילחימד

• תשיכר ANGs: יקיזחמ ANG משקבלםיאשר- Simplexx Ltd התאףילחהל- ANG הוושואבהזבהזלםהלש
Simplexx ,המאתהבחוקלתשקבתלבקרחאל .בהזלךרע Ltd התארימת- ANGs בהזלךרעהוושואבהזל

יוכינב 0.5%  .)םימייקםא(םייטנוולרםיסימותויוחילשוהלבוהתויולעתוכנלםגןתינ .לופיטהתויולערובע
רעש .חוקלהרושיאלבקתיויוארכעידויחוקלה ,חוקלהלשדחוימןוצרללגבתורחאתויולעלשהרקמב

-הלשקושהריחמלעססובמהרמהה ANG.

• תרבח Simplexx Ltd התאהנקתדימת- ANGs ואידנקהקוחבותרדגהכןוילעחוכ )1( :םיאבהםירקמבטעמל
דשחשיםא )5( ,םיקסעוא/וםיקוושבתוליזנתויעב )4( ,םייטפשמםירוסיא )3( ,טפשמתיביווצ )2( ,הינטירב
.הפלחההתשקבלהביסכקושבתויצלופינמואתויקוחיתלבתולועפל

• לעתולעבה ANGs תוימרפ ,םיסרטניאתלבקלתוכז )ב( ,העבצהואלוהינתויוכז )א( :תקפסמהניא, 
 )ד( ,םידספהוםיחוור ,םידנדיביד ,ךרעתוריינ ,הרבחלכבתויוכז )ג( ,תרחאהסנכהתרוצלכואםידנדיביד
.בהזהתוקזחאלעתולעב

• -ברוחסלןתינ ANG לחהקוחלףופכב(תולעבושומיש ,הרבעהלעגונבתולבגהןיא .ישפוחןפואב(.
• -הריחמ ANG יללכןפואבםיינשמהםיקוושבוםינושהוטפירקהותועבטמהתוסרובבתונתשהליושע.

• .םיפסונםיטרפלןונקתבןייעאנא

https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa :םכח הזוח תבותכ
www.an.gold :טנרטניא רתא

-ב רגאמ Github.Com: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

:ןימז םוכס
ANGs = 60,000,000,000,000 ANGs ןוילירט60

.םישדח ANGs ףיסוהל וא רוציל ןתינ אל .חצנל עובק הז .ללוכה עבטמה עציה תא גציימ הז רפסמ
:ילמינימה ןיפילחה רעש

100,000 ANGs = ןידע בהז םרג םרג )*****(
-ה תא ףילחהל ANG יקיזחמ םילוכי הזה ןיפילחה רעש סיסב לע ANG תורוחס וא בהזל הרזחב םהלש 

.תורחא

:)*( תירוביצ הצופתל רעושמ רפסמ
(**) ANGs = 589,000,000,000 ANGs ןוילירט0.589

 ריחמב תולת אלל .בהזל ךרע הווש וא בהזב הבוגמ תויהל בייח ירוביצה רוזחמל סנכנש ,(****) ANG לכ
 לכ רובע בהז ךרע הווש וא בהז עבטמ לש םרג1 תונמאנה ןובשחל דיקפהל שי ,ימויה ANG לש קושה

100,000ANG, ירוביצ רוזחמל םירבעומו םירכמנה.

רתאבןייעאנא :םיאולימב בהזו בהז יווש www.an.gold

:םיילגר
.תונתשהלםייושעותוכרעהםהםירפסמה )*(
האר ,םיירוביצהתועבטמהוםייטרפהתועבטמהתודואףסונעדימל .תולבגההוםיאנתהיפלעםייטרפהתועבטמלהנווכה2020ראונימלחה )**(
.תולבגההוםיאנתל7.16קרפ
.קושבםייונישלףופכריחמה )***(
7.16קרפהאר ,םיירוביצהתועבטמהוםייטרפהתועבטמהתודואףסונעדימל .תולבגההוםיאנתהיפלעקרםיירוביצהתועבטמלהנווכה )****(
.תולבגההוםיאנתל

ריחמ )*****( ANG ללכבינשמהקושבוםינושהוטפירקהותועבטמהתוסרובבתונתשהליושע.

חתפמתודבוע
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בהזב הבוגמ

ימינפ ךרע

תּוביִַצי

ü-Aureus Nummusלמס: ANG") "( םומינימה ריחמש ,יתוהמ ךרע םע עבטמ .סכנ הבוגמו ילטיגיד אוה 
.ילאמיסקמ ריחמ ןיא ANG-ל תאז תמועל ,בהז יליטמל רבוחמ ולש

üה לש םיריחמה תוחתפתהל הפצר רציימ בהזה יוביג-Aureus Nummus, הטמ יפלכ הנגה קינעמ ךכבו 
.םישמתשמלו םיעיקשמל תוביציו תוחיטב ,רבגומ ךרע קפסמ הז חתפמ טנמלא .תוביציב תיתועמשמ היילעו

üה לש ריחמה תכרעהל לובג ןיא-Aureus Nummus, עציהל םאתהב תוישפוחב תולעל לוכי וריחמ 
..בהזה יוביגו הנכות ימתירוגלא ,יסיסבה םכחה הזוחה ידי לע תנתינ ריחמב תינויח הכימת .שוקיבלו

üה ךרע תא ךפוה בהזה יוביג-Aureus Nummusךות ,ריחמב תויתדונתה לכ תא דואמ ןיטקמו ביציל 
.הלעמ יפלכ םיריחמה לאיצנטופ לע הרימש

üה-ANGלש ינכפהמה שודיחה .םירחאהוטפירקה תועבטמ בורוטאיפה תועבטמ לכ ומכ םולכמ רצונ אל 
 ,וטפירקה תועבטמ לש הלא םע יקוח זרכמל ליגר טאיפ עבטמ לש תונורתיה בולישב אוה ANG-ה
.בהז הוושב וא יזיפ בהזב ויוביג תועצמאב ותמאל ןתינשיתימא ךרע קפסמ אוה ליבקמבו

üה לש תוססבתה ידי לע תגשומ וז הרטמ-Aureus Nummusההז ךרע הווש וא יזיפ בהז לע דחאל דחא.
üלש עבטמ לכAureus Nummusוצקוהש תועבטמה לכל םג ףקת הז ,בהזב הבוגמ תויהל בייח רכמנש 

)Aureus Nummus תלהנה( םינפ ישנאל

-דלוגסומונסורואא
ונלשהרטמהאיהםכלשתיסנניפהםיפסכהתדעסמ
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 ןומא

 רבכ תוחיטבו

.אשונ םניא

üםע היעב הווהמ וניא ןומא Aureus Nummus

üיתוהמהךרעהללגבקנבומכןמיהמישילשדצלקוקזךניאםייתרוסמתועבטממהנושב
Aureusלשףוקשה Nummusתורישיםילומגתותונובשחםלשללוכיהתא.רזובמןוגראו
.קנבלשתוברועמאלל

üהתרדגהלעואךרעהלעעיפשהלואתונשללכותש,תחאתושרןיא-Aureus
Nummus,תליהקלשתיתליהקהמכסהסיסבלעדקפתמוןיטולחלרזובמאוהורחאמ
Ethereum.

üה-Aureus Nummusםושאללולשתינכותהךמסלעןיטולחלימונוטואןפואבלעופ
.'גדצתוערפהוהאנוה,הרוזנצ,הקספהלתורשפא

üםיילבולגםימולשתעצבלםישרדנאלםיכוותמםוש.

üשןאכמ-Aureus Nummusםלוכרובעןוכסיחוםולשתתכרעמכדקפתללוכי.

Aureus Nummus Gold - תוחיטבוןומא
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היצלפניא ןיא

העובק הקפסא

היירכל ןתינ אל

üל-Aureus Nummusהריכמל ןימז תועבטמ ןוילירט30 לש ילמיסקמ רפסמ .בוש תונשל ןתינ אלש לבגומו עובק עציה שי 
.Aureus Nummus לש םינימז תועבטמ דוע ויהי אל ."חוטבה קנרא"ב ןסחואמו

üתועבטמ לש תיברמה תומכה ANG ה ןוזח יפ לע רחבנ הז םוכס .יאקירמא רלוד דראילימ900- כ איה השיכרל םינימזה-ANG 
.תויקסע תולועפו תורבעה לש לודג רפסמ ליכהל לוכיש ,ימואלניב ןוכסיחו םולשת רישכמכ

üבהזה םוכס םא ,םאולמב ומלוש םה םא קר רוביצה ברקב אצמיהל םילוכיו "חוטבו חישק קנרא"ב םיקזחומ םינימזה תועבטמה 
.יתוהמ ךרע םע םירכמנהANG-ה תועבטמ תא תובגל ידכ תונמאנב דמעוה המאתהב

üה ,ךכמ האצותכ-Aureus Nummusימואלניב ןוכסיחו םולשת רישכמ שמשל יושע.
üה-Aureus Nummusהיירכל ןתינ וניא.

üה-Aureus Nummusולש בהזה יוביג ללגב ךרעב ביצי תויהל דעוימ.
üה עציה-Aureus Nummusתועבטמ ןוילירט30 לע חצנל עבקנו לבגומ רוזחמב וניה.

üללגב הרוק הז .ףקיהב לודגל םהלש לבגומה לאיצנטופה לשב בר ךרע ילעב תויהל םילוכי היירכל םינתינ םניאשוטפירק תועבטמ 
 .היירכל םינתינ םניא םהו חצנל העובק הקפסא שי ANG-ל .בהזה ריחמ אוהש הרומת םולשתב קר לדגיש ,דימתמה עציהה
 ,לשמלANG םעןיוקטיב םיוושמ ונייה םא .טאיפ ףסכ ןניא ןה ,םיילנויצנבנוק תועבטמ ומכ ןיאמ שי תורצונ ןניאANG תועבטמ
 לכ שדחןיוקטיבש ןוויכמ ,רקייתמ וא וירמש לע אפוקןיוקטיבה ריחמ .לבגומ עציההש ןוויכמ תולעל יושע ANG לש ללוכה ריחמה
 תא תונשל ןתינ אלש העובק הקפסא ול שי אלא ,בהזב הבוגמש קר אל ,תאז תמועל ANG-ה .תובשחתה אלל קושל סנכומ ןמזה
.םהלש תועבטמה רפסמ

Aureus Nummus Gold - ךלשתוביציהעלס
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םֵאֹות

תישפוח הרמהל
הלק הינקו הריכמ

üה-Aureus Nummusסיטרכןוגכיארשאוקואקנבןובשחילעבתויהלםישמתשמהמשרודוניא
Aureusוטפירקמדחאבקיזחהלידכיארשא Nummus תועבטמ,ףסכרימהלםיכירצטושפםה-
Aureus-לולץוחמואלאתורקיתוכתמואםירחאוטפירקתועבטמ Nummusובשמתשהלידכ.

üהרובעםלשללוכיהתא-Aureus Nummusתועבטמ,יארשאסיטרכ,תיאקנבהרבעה,ןמוזמב
.תורקיתוכתמווטפירק

üלשתועבטמהתאAureus Nummusןמוזמב,סקלפמיסידילע,החנהבהרזחבשוכרלןתינ,
.תורקיתוכתמווטפירקתועבטמ,יארשאסיטרכ,תיאקנבהרבעה

üה-Aureus Nummuםירלוד,ינקירמארלוד,וריא,ירציוושקנרפ,ןיוקטיב,בהזבתוישפוחבףלחומ
תועבטמתפלחהלובשמתשהלןתינ.וטפירקתועבטמהברהדועוינפיןי,םילרטסואםירלוד,םיידנק
.תידדההלעפההתלוכיתרבגהלםינושוטפירק

üה-Aureus Nummusריהמוטפירקעבטמהווהמו,ינועמקוינכרצ,ימוימויינוגראשומישליונב
.תונוכסחותורדסה,תולובגיצוחוםיימוקמםימולשתרובעינוכסחו

Aureus Nummus Gold - ךלשקסעלילאידיא
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 הנוכמ(M2M תואקסעלANG-ה םיאתי אבה חותיפה בלשב
   תייגולונכט לע היונבה תיגולוקא תכרעמ ןתיי הז .)הנוכמל

blockchain לקשמ תולק" תואקסע-ורקימ קפסל ידכ", 
.תמא ןמזב תולעופה תוליעי ,תוחטבואמ

 םירבדה לש טנרטניאה רובע םג ןנכותAureus Nummus-ה
)IoT( הקינכמה תא רפשל התרטמש תיגרדמ תיגולוקא תכרעמכ 

 ,IoT-ה תביבס ךותב .םייקסעה םימולשת/תורבעההוIoT-ה לש
 בקעמ רשפאי אבה חותיפה בלשבAureus Nummus-ה
.תעדה לע תולעהל ןתינש טקייבוא לכל תעד לוקיש ךרע תאצקהו

02

01

03 -ב ילבולגה שומישה תא גישהל הצרנ אבה חותיפה בלשב
Aureus Nummuילבולג ןוכסיחו םולשת רישכמכ.

אבהחותיפהבלש
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-ה Aureus Nummus  םוש קינעמ וניא

 ידיגאת סכנ וא הרבחב הינמ וא סרטניא
והשלכ

Aureus Nummus בהז  הנק תויהל יושע

.החנהב ונידי לע

 החטבא הווהמ וניאAureus Nummus-ה

.םייטנוולר SEC יללכ ידי לע רדגוהש יפכ

 וא תיקסעתינכות תחלצהב יולת וניא ANG-ה לש ילמינימה ךרעה

.יהשלכ הרבחב הינמ וא סרטניא קינעמ וניא  ANG-ה .יהשלכ הרבח

01

02

03

04 

תונעה



:רשק שיא
jtf@an.gold

www.an.gold רתאב רשקה תריצי ספוט תועצמאב וא

רשק רוצ

רשקשיא
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רתאבםימסרופמםהשיפכתיחכונהםתסרגב"תויטרפהתוינידמ"םגומכ,"תולבגההוםיאנתה"
www.an.gold תורהצהלטרפ.)"תגצמה"(וזתגצמבויוצימלוךשומישליטפשמהסיסבהםה

,"דיתעינפתופוצתורהצה"הווהמגצומהעדימה,הזךמסמבתועיפומהתוירוטסיההתודבועה
תיאקירמאהךרעתוריינלהסרובהקוח,1933תנשמיאקירמאהךרעתוריינקוחבןתועמשמכ
תוריינתקיקח.לחהו1995תנשמםייטרפךרעתוריינאשונבהיצגיטילתמרופרקוח,1934תנשמ
ריחמלסחיבתורהצה,רתיהןיב,תוללוכדיתעינפתופוצתורהצה.תרחאהרזותיאקירמאךרע
.ידיתעהימלועהילכלכהרוציילהכרעההףקיהויותיעה,תועבטמהיריחמןדמוא,ידיתעהבהזה
,"לוכי"ןוגכדיתעינפהפוצחונימבשומישידילעהמידקתופוצתורהצהתוהזלןתינללכךרדב
חונימוא"תוינכות","ךשמה","ןימאהל","תופצל","ךירעהל","ףואשל","ןווכתהל","תופצל","ןוצר"
,םירחאםיבושחםימרוגותומיוסמתוחנהסיסבלעתועצבתמדיתעינפתופוצתורהצה.המוד

לשלעופבםיגשיההואםיעוציבה,תואצותלםורגלםילולע,םינוכנםניאםהםאש Aureus Nummus
Gold םיעמתשמואועיבישםיידיתעהםיגשיההואםיעוציבה,תואצותהמתיתוהמםינושתויהל

תויקסעתויגטרטסאלעגונבתוברתוחנהלעתוססובמהלאעדימותורהצה..הלאכתורהצהמ
לעפיהבהביבסהודיתעבוהווהב Aureus Nummus Gold תויולעובהזהריחמללוכ,דיתעב

לידבהללעופבםיגשיהואםיעוציב,תואצותלםורגלםילוכישםימיוסמםיבושחםימרוג.תויופצ
םירעפ,בהזהיריחמבתויתדונת,רתיהןיב,תוללוכדיתעהינפתופוצתורהצהבשהלאמתיתוהמ
ותיעצבמהיירכ,תיגרולטמתוששואתהוםיילרנימםיבאשמותודותע,םינדמואללעופברוצייןיב
,תוירוטלוגרתולבגה,דלוגסומאנסורואאתאםילהנמהםימרוגלםיסחייתמהחותיפינוכיס
ילכלכהםילקאה,עבטמתודונת,)יוסימייונישקראלךאללוכ(תויתלשממתויושרלשתוליעפ
יתלבוםיעודיםינוכיסלתופופכהמידקתופוצתורהצה.תורחתוהסרובבתויתדונת,לוליד,ימלועה
,תוליעפהתמר,לעופבתואצותלםורגלםילולעשםירחאםיבושחםימרוגותואדוויא,םיעודי

לשםיגשיההואםיעוציבה Aureus Nummus Gold ואםיאטבמשולאמתיתוהמםינושתויהל
םיילכלכהםיאנתהתעפשה:קראלךאללוכ,תורהצה.הלאכדיתעינפהפוצידילעםיעמתשמ
דלוגסומאנסורואאתלהנהשוכרתןהמשםיבאשמהתולועפבהטילשרדעיה,םייללכהםייקסעהו
תולועפלםירושקהםינוכיסתוברל,הלאתולועפלםירושקהםינוכיסוםיכרצמראשובהז

,תופטושהרקחהתולועפלשלעופבתואצות,תיתביבסותיתלשממהיצלוגר,.תוימואלניב
תויהלתוכישממתוינכתשלככטקיורפהלשםירטמרפבםייונישותוילכלכתוכרעהתונקסמ
ץוחעבטמירעשבתודונת,בהזהריחמבתודונת,םילרנימלשםתוריחסבםינוכיס,תונדועמ
םיעודיםניאשםיינויחןוכיסימרוגםירחאםיבר'מעםגומכ,הסרובבתויתדונתהירועיש.תיבירו

תלהנהשתורמל.הזבלשב Aureus Nummus Gold םורגלםילוכישםיבושחםימרוגתוהזלהתסינ
םירחאםימרוגונכתי,דיתעינפתופוצתורהצהבםילולכהולאמתיתוהמלידבהללעופבתואצותל
הזגוסמתורהצהיכחיטבהלןתינאל.דעוימוארעושמ,יופצכויהיאלתואצותהשךכלםימרוגה
םייופצההלאמתיתוהמםינושתויהלםייושעםיידיתעםיעוריאותואצותןכש,תונוכנכוררבתי

תונומת.דיתעינפתופוצתורימאלערתוימךמתסהלםיארוקלןיא,ךכלםאתהב.הלאכתורהצהב
-לתסחייתמואתויהלהיושעאלואהיושעהרבחהתגצמ,הזךמסמב Aureus Nummus Gold.

תלהנה Aureus Nummus Gold ואתוליכמהדיתעינפתופוצתורהצהןכדעלתבייחתמהניא
וזתגצמבםינוטרסותונומת.)ךרעתוריינ(םייטנוולרהםיקוחהיפלעאלא,הינפהבתובלושמ
וזתגצמ.דלוגםואנסורואלםיסחייתמחרכהבםניאוםיילמסתויהלםייושע,רחאעדימרמוחבו

תלהנהרשא,תונווכמאלביתכתואיגשואתואיגשליכהלהיושע Aureus Nummus Gold בייחתת
תלהנה.הלעדונשעגרבןקתל Aureus Nummus Gold תואיגשואתואיגשלתוירחאבתאשונהניא

תלהנה.תונווכמאלביתכ Aureus Nummus Gold תעלכבתולבגההוםיאנתהתאתונשלתיאשר
תאץיפהלםישרומהםידיחיהםיפוגה.קושיכרצותוביסנלביגהלתנמלע Aureus Nummus Gold

םה Simplexx Ltd -ו Aureus Nummus Gold Corporation.

עדימויטפשמרותיובתכ


