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בהז י"ע הבוגמ םולשתו ןוכסחל ילבולג יעצמא/רישכמ
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עדימותיטפשמהרהצה

"

רתאבהמסרופשיפכתיחכונהםתסרגב"תויטרפהתוינידמ"םגומכ"תולבגההוםיאנתה"
www.an.goldלעתורהצההטעמל.)"תגצמה"(וזתגצמתמלשהלוךשומישליקוחהסיסבהםה

ןתועמשמכ,"דיתעינפתופוצתורהצה"הווהמגצומהעדימה,ןאכתולולכהתירוטסיהההדבועה
קוח,1934תנשמב"הראבךרעתוריינתסרובקוח,1933תנשמב"הראלשךרעתוריינקוחב
אשונבתרחאתישומישהקיקחו1995תנשמךרעתוריינאשונבתיטרפתוניידתהלהמרופרה
סחיבתורהצה,ראשהןיב,תוללוכדיתעינפתופוצתורהצה.הלהצוחמוב"הראבךרעתוריינ
רעושמהימלועהילכלכהרוצייהתומכויותיעה,תועבטמהיריחמןדמוא,בהזלשדיתעהריחמל
דיתעינפהפוצחונימבשומישידילעדיתעינפתופוצתורהצהתוהזלןתינללכךרדב.ידיתעה
,"ךשמה","ןימאהל","תופצל","ךירעהל","ףואשל","ןווכתהל","תופצל","היהי","לוכי"ןוגכ
םימרוגותומיוסמתוחנהסיסבלעתושענדיתעינפתופוצתורימא.םימודםיחנומוא"תוינכות"
לשלעופבםיגשיהלואםיעוציבל,תואצותלםורגלםילוכי,םינוכנםניאםא,רשאםירחאםיבושח
Aureus-ה/"בהזהעבטמ" Nummusואםיעוציב,תוידיתעתואצותמיתוהמןפואבםינושתויהל
לעםיססובמהלאכעדימותורהצה.הלאכתורהצהמוזמרנואועמתשהשואורמאנשםיגשיה
-ה/"בהזהעבטמ"לעפיהבהביבסהודיתעבוהווהבתויקסעתויגטרטסאיבגלתוברתוחנה

Aureus Nummusםימיוסמםיבושחםימרוג.תויופצהתויולעהובהזהריחמללוכ,דיתעב
תורהצהבולאמתיתוהמםינושתויהללעופבםיגשיהואםיעוציב,תואצותלםורגלםילוכיש
לעופבהקפההןיבתומאתהיא,בהזהריחמבתויתדונת,רתיהןיב,תוללוכדיתעהינפתופוצ
חותיפולועפתינוכיס,תוכתמתוששואתהוםיבאשמוםילרנימתודותע,תכרעומההקפההןיבל
Aureus-ה/"בהזהעבטמ"תאםילהנמהםידדצלםיעגונההיירכב Nummus,תולבגמ
,עבטמבתודונת,)יוסימבםייונישקראלךאללוכ(תויתלשממתויושרלשתויוליעפ,תוירוטלוגר
דיתעינפתופוצתורהצה.תורחתותוינמהקושבתויתדונת,לוליד,ימלועהילכלכהםילקאה
םורגלםילולעהםירחאםיבושחםימרוגותויואדוויא,םיעודייתלבוםיעודיםינוכיסלתונותנ
Aureus-ה/"בהזהעבטמ"לשםיגשיההואםיעוציבה,תוליעפהתמר,תואצותל Nummus
הלאמיתוהמןפואבםינושתויהל

םיילכלכהםיאנתהתעפשה:קראלךאתוברל,הלאכדיתעינפתופוצתורהצהמעמתשמואאטובמ
Aureus-ה/"בהזהעבטמ"תלהנהשוכרתןהמםיבאשמבתויוליעפלעהטילשרדעיה,םייקסעהו

Nummusתולועפלםירושקהםינוכיסללוכ,תויוליעפןתואלםירושקהםינוכיסותורחאתורוחסובהז
תונקסמ,תויחכונשופיחתויוליעפלשלעופבתואצות,תיתביבסותיתלשממהיצלוגר,תוימואלניב
םינוכיס,תונדועמתויהלתוכישממתוינכותשלככםיטקיורפהירטמרפבםייונישותוילכלכתוכרעהמ
ןכותוינמהקושבתויתדונת,תיבירוןיפילחירעשבתודונת,בהזהריחמבתודונת,םילרנימהקווישב
-ה/"בהזהעבטמ"תלהנהתלהנהשתורמל.הזבלשבםיעודיםניאשםירחאםיברןוכיסימרוג

Aureus Nummusתונושתויהללעופבתואצותלםורגלםילולעשםיבושחםימרוגתוהזלהתסינ
אלשתואצותלםימרוגהםירחאםימרוגונכתי,דיתעינפתופוצתורהצהבתולולכהולאמתיתוהמ
וררבתיהלאכתורהצהיכחיטבהלןתינאל.ןהילאונווכתהשולאואךרעוהשיפכ,יופצכתויהל
יופצהמיתוהמןפואבםינושתויהלםייושעםיידיתעםיעוריאולעופבתואצותהשןוויכמ,תוקיודמכ
תופוצתורהצהלעיתועמשמןפואבךמתסהלאלםיארוקהלע,ךכלםאתהב.הזגוסמתורהצהב
-לסחייתהל,אלשוא,היושעואםעטמתויהלהלוכיהרבחהתגצמ,הזךמסמבתונומת.דיתעינפ
Aureus/"בהזעבטמ" Nummus.בהזעבטמ"תלהנה"/Aureus Nummusןכדעלתבייחתמהניא
)ךרעתוריינ(םיקוחלםאתהבאלא,הינפהבתובלושמואתולולכהדיתעינפתופוצתורהצה
חרכהבםניאוםיילמסתויהלםייושערחאעדימרמוחבווזתגצמבםינוטרסותונומת.םייטנוולר
Aureus/"בהזעבטמ"-לםיסחייתמ Nummus.הדלקהתואיגשואתואיגשליכהלהיושעוזתגצמ
Aureus/"בהזעבטמ"תלהנהרשא,הנווכבאלש Nummusתלהנה.הלעדונשעגרבןקתלבייחתת
Aureus/"בהזעבטמ" Nummusאלשהדלקהתואיגשואתויועטליהשלכתוירחאתלבקמהניא
Aureus/"בהזעבטמ"תלהנה.הנווכב Nummusלעתעלכבתולבגההוםיאנתהתאתונשלתיאשר
Aureus/"בהזעבטמ"-התצפהלךמסוהשדיחיהםרוגה.קושהיכרצותוביסנבםייונישלביגהלתנמ

NummusתרבחאיהSimplexx Ltd.
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Elevator Pitch (Option 2 of 3) 4

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. 

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

הצעומה ר"וי ,ןפשנירג ןלא
 ,ינקירמאהברזירלרדפה

1987-2006



5םירגתאו תויעב

 לש תיתרוסמה םולשתה תכרעמ
 האלמו תיטיא ,הרקי הניה םויה

ןומאו החטבא לש תורפהב

תיטיאו הרקי
 לש תורבגתמו תוכלוה תושירד םע

 חוקלה יטרפ םע תורכיהו הפישח
 םיקנב ,םיידוסהו םיישיאה וינותנו

 יאמ רתוי תוקודה תולבגה םיפוכ
 חתפי וא רמשי חוקלש ידכ םעפ

 ורגס םיקנב2008 זאמ .קנב ןובשח
 וא םימייק תוחוקל לש תונובשח
 םישדח תונובשח חותפל ובריס

ילאיצננופסקא ןפואב

םיליבגמ םיקנב

 ,איה ילאנויצנבנוק עבטמ םע שרושה תייעב
.דובעי אוהש תנמ לע שרדנה ןומאה לכ
 אל אוהש ןומאב תוכזל בייח יזכרמה קנבה
 לש הירוטסיהה  לבא ,עבטמה תא לטבי

 ןומאה לש תורפהב האלמ "םיחוטש" תועבטמ
 םהש ונלש ןומאב תוכזל םיקנבה לע .הזה

 ןפואב ותוא וריבעיו ונפסכב וקיזחי ןכא
 תועוב ילגב ותוא םיוולמ םה לבא ,ינורטקלא

 תירעזמ ףסכ תומכ לעופבשכ יארשא לש
 ,ונתויטרפ םע םיקנבב חוטבל ונילע .הברזרב

 תויוהז יבנגל ורשפאי אלש םהב חוטבל
 חוטבל ונילעו ,תונובשחה תא ונל "שבייל"
 ונל רזחוי אוה– ונפסכ תא ךרטצנשכש םהב

.לעופב

ןומאה תייעב

-מ רתוי 32%  הייסולכואהמ
 ,קנב אלל תלעופ הניא תימלועה
 רכש לבקל םירחא םיעצמא אלל
 הרבעה תועצמאב רשאמ םלשלו

דיל דימ תינדי/תיזיפ

תואקנב אלל

םירגתאה לש תויעבהו תיתרוסמה תואקנבה םולשתה תוכרעמו
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 ןיאו האנוה ןיא ,הרוזנצ ןיא ,התבשה ןיא
.ישילש דצ לש תוברעתה
 ססובמהANG-ה לש המכסהה לוקוטורפ
.ןיטולחל חוטבERC20– ה לע

 ןיטולחל ישפוחANG-ה
 הקפסאה בקע היצלפניאמ
.ולש הנתשמ יתלבהו העובקה

 ילעב תויהל וב םישמתשמהמ שרוד וניאANG-ה
 ידכ יארשא סיטרכ ןוגכ יארשא וק וא קנב ןובשח
.אוהש ךרע לכבANG עבטמ לש וילעב תויהל

 תוביצי קפסמANG-ה
 רואל הברהב תרפושמ
בהזב ולש יוביגה

Aureus Nummus בהז
 יזיפ בהז ידי לע הבוגמ
 ךרע הווש וא תורישי ליבקמ
.בהזל

 ,תוידיימ טעמכ ןה תורבעה
עוציבל תולקו תולוז

 םולשתה תוכרעמ לכל םאתומ
-ה לע םלשל לכות :תולודגה

ANG  ,ןמוזמ תועצמאב
 סיטרכ ,תיאקנב הרבעה
וטפירק תועבטמ ,יארשא
-ה תועבטמ .תורקי תוכתמו

ANG  תויהל םג תולוכי ךלש
 י"ע תחפומ ריחמב תורזחומ
 הרבעה ,יארשא סיטרכ ,ןמוזמ
וטפירק תועבטמ ,תיאקנב
.תורקי תוכתמו

- )ANG( "בהזהעבטמ" םימולשתבשדחהטרדנטסה תונוכסחוםיימואלניב

)ANG-"בהזה עבטמ"(Aureus Nummus- ןורתפה
 בהזב הבוגמ ילטיגיד עבטמ
.יתוהמ ךרע לעב

 המכסהה לוקוטורפ .ךנומא תא שרוד וניאANG-ה
 ןימאהל וא חוטבל ךרוצה תא ירמגל רתיימ ולש
 םימלשמש םיקנבב ךרוצ ןיאANG-ל .םיכוותמב
םילומגת וא תונובשח



7 :תובושח תודבוע

לובמיס : ANG

הךרע - ANG :

וילע ,ונלש טנרטניאה רתאב תוסרובה תמישרב ןייע אנא
ANG וא תרחסנ www.coinmarket.com

קפנמ TOKEN: Simplexx Ltd. ( הינטירב )

TOKEN ADMINSTRATOR : Aureus Nummus Management Corporation ( הדנק )

(הדנק)יטנווקבושחמתודבעמדיגאת:ינכטחותיפ

רואיתוסכנגוס :
•

Aureus Nummus בהז• .בהזל ךרע הווש וא יזיפ בהז ידי לע ךמתנה ילטיגיד עבטמ אוה (ANG :למס)

.)קושה ריחמביולת( רחא ןובשח וא ךוותמ ןובשח ,תונמאנ ןובשחל וסנכוי בהז ךרע הווש וא בהז ,ירוביצ רוזחמל תולועה תויגרנא ליבשבש ושוריפ "בהזב ךמתנ"•

•ANGs םינומיסאה להנמ וא םינומיסאה קיפנמ רשאמ רחא והשימ תולעבב םה רשאכ ," ירוביצ רוזחמ"ב םיאצמנ. ANGs םה ירוביצ רוזחמל םירתומה םידיחיה ANGs םייטרפ תועבטמ .בהזב םיבוגמה 
.תולבגהו םיאנת האר ,תורחא חותיפ תויולע רובע םולשתל םימייק

.ERC20 ןקתו רזובמה תונובשחה רפס תייגולונכט לע ססובמו ןיטולחל רזובמ ANG-ה•

.םישדח ANGs ףיסוהל וא רוציל ןתינ אל .ןוילירט60 לע חצנל תעבקנ ANG לש הנימזה תומכה•

http://www.coinmarket.com/
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:תוירקיע תודוקנ

• -ה יקיזחמ ANG ה יווש תא תובגל תנמ לע תונמאנ ןובשחב םיאולימב קזחומ רשא ,בהזה וא בהזה יווש תא יביטקלוק ןפואב םיקיזחמ- ANG.

•  לוחל םייושע םיסמו הקסע ימד .להנמה ידי לע רחבנ רשא ,רחא ןובשח וא ךוותמ ןובשח ,תונמאנ ןובשחל ךרע הווש בהז וא בהז תסנכהל שמשת ANG תריכממ הרומתה :ANG תריכממ תעבונה הרומתב שומיש

.תיחפהלו

• Simplexx תרבחמ שקבל םיאשר ANG יקיזחמ :ANGs לש תרזוח היינק Simplexx ,המאתהב חוקל תשקב תלבק רחאל .בהז תוהזל וא בהזל םהלש ANGs תא ףילחהל מ"עב  הווש וא בהזל ANGs תא רימת מ"עב

0.5% לש יוכינ ידי לע בהז ךרע  לבקתיו ,יוארכ עדיי חוקלה ,חוקלה לש םידחוימ תונוצר ללגב תורחא תויולע ורצוויי םא .)םנשי םא( םילח םיסימו תויוחילשו הלבוה תויולע םג תוכנל ןתינ .לופיטה תויולע רובע

-ה לש קושה ריחמ לע ססובמ הרמהה סחי .חוקלה רושיא ANG.

• Simplexx Ltd תא הרזחב הנוק דימת ANGs 5( , .םיקסעב וא / ו םיקוושב תוליזנ תויעב )4( ,םייטפשמ םירוסיא )3( ,טפשמ תיב יווצ )2( ,הינטירבב וא ידנקה קוחב ותרדגהכ ןוילע חוכ )1( :םיאבה םירקמב טעמל( 

.הפלחהה תשקבל הביסה םה קושב היצלופינמ וא תיקוח יתלב תוליעפש דשח שי םא

•  )ד( ,םידספהו םיחוור ,דנדיביד ,ךרע תוריינ,יהשלכ הרבחב תויוכז )ג( ,הסנכה לש תרחא הרוצ לכ וא םידנדיביד ,תוימרפ ,תויביר לבקל תוכז )ב( ,העבצה וא לוהינ תויוכז )א( :תקפסמ הניא ANGs לע תולעבה

.בהזה תוקזחא לע תולעב

• -ה ANG לחה קוחל ףופכב( תולעבו שומיש ,הרבעה יבגל תולבגה ןיא .ישפוח רחסל ןתינ(.

• -ה ריחמ ANG יללכ ןפואב םיינשמ םיקוושבו תונושהוטפירקהו עבטמה תוסרובב תונתשהל יושע.

• .םיפסונ םיטרפל תולבגההו םיאנתב ונייע אנא



9 :תובושח תודבוע
הזוחלהמכחתבותכ :

0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa

םכחהזוחתומיא :
https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b576fa

רתא : www.an.gold

באתנכשמ - GITHUB.COM: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

סורואאלשבהזתומכמןימזםוכס :

ןוילירט 60 ANG = 60,000,000,000,000 ANG
ףיסוהלוארוצילןתינאל.חצנלעובקהז.תועבטמהעציהךסתאגציימהזרפסמ ANG שדח .

ירוביצלגעמבסורואארפסמ (*) :

589 billion ANG = 589 , 000,000,000 ANG (**)
( עציההךסמ0.98%-כלהוושהז ).

לכ ANG (**** ), לשימויהקושהריחמבתולתאלל.בהזהוושואבהזידילעהבוגמתויהלבייחרוביצהרוזחמללבקמיכ ANG, 100,000לכרובעתונמאנהןובשחלבהזךרעהוושואבהזיליטמםרג1דיקפהלשי ANG םירכמנש
תירוביצהצופתלםיאבומו .

הרומשבבהזובהזדויצ : xxx

לגרתורעה :
(*) תונתשהלםייושעותוכרעהםהםירפסמה .

(**) םיירוביצהתועבטמהוםייטרפהתועבטמהלעףסונעדימלתולבגהלוםיאנתל7.16קרפהאר.תולבגההוםיאנתלםאתהבםייטרפהתועבטמלהנווכה2020ראוניבלחה .
(***) קושבתונושלןותנריחמה .

(****) םיירוביצהתועבטמהוםייטרפהתועבטמהלעףסונעדימלתולבגהלוםיאנתל7.16קרפהאר.תולבגההוםיאנתהיפלעקרםיירוביצהתועבטמלהנווכה .
(*****) הריחמ - ANG ללכבינשמהקושבותונושהוטפירקהועבטמהתוסרובבתונתשהליושע .



10 םייזכרמ תונורתי

üהיצלפניא אלל
üביצי ךרע
üבהזב הבוגמ
üתונתשהל הלוכי הניא םלועלש העובק הקפסא
üםיכוותמ אלל

üקנב ןובשחב ךרוצ אלל
üןומאב ךרוצ ןיא
üתוידיימ תורבעה
üבהזה עבטמ" לוקוטורפ לע עיפשהל וא תונשל הלוכי הניא תושר ףא" )ANG(
üהלבח ינפב דימע , האנוה ינפב דימע
üןיטולחל רזובמ
üישילש דצ תוברעתהו האנוה ,הרוזנצ ,התבשהל תלוכי אלל ולשתינכתה סיסב לע ןיטולחל ימונוטוא

üימינונא
üתורקי תוכתמווטפירק תועבטמ ,"םיחוטשה" תועבטמה תיברמ םע הפלחה/הרמהל ןתינ
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בהזב הבוגמ

יתוהמ ךרע

תוביצי

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

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 בורו טאיפה 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 ןתינש יתימא 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

בהז י"ע הבוגמ םולשתו ןוכסחל ילבולג יעצמא/רישכמ

"בהז עבטמ"
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 ןוחטבו ןומא

היעב םניא רבכ

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.

בהז י"ע הבוגמ םולשתו ןוכסחל ילבולג יעצמא/רישכמ

"בהז עבטמ"
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היצלפניא אלל

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

"בהז עבטמ"

בהז י"ע הבוגמ םולשתו ןוכסחל ילבולג יעצמא/רישכמ



14

םאתומ
 ןפואב הרמהל ןתינ

ישפוח
הלק הריכמו היינק

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

"בהז עבטמ"

בהז י"ע הבוגמ םולשתו ןוכסחל ילבולג יעצמא/רישכמ



15אבה חותיפה בלש

 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.



16תונעיה

 םוש קינעמ וניאAureus Nummus-ה

 ידיגאת סכנ וא הרבחב הינמ וא סרטניא
והשלכ

 הרזחב שוכרל ןתינAureus Nummus תא

.החנהב ונידי לע

 החטבא הווהמ וניאAureus Nummus-ה

.םייטנוולר SEC יללכ ידי לע רדגוהש יפכ

 תינכות תחלצהב יולת וניא ANG-ה לש ילמינימה ךרעה

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

01

02

03

04 



:תוריכמו קווישל תורשקתה יכרד

support@simplexx.uk

:ינכטה תורישל

jft@an.gold

- רתאב רשק תריצי ספוט תועצמאב
www.an.gold 
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