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LegalStatements

 -1البيانات القانونية
 -1اخالء المسئولية القانونية

الحقائق الواردة فى هذة الورقة البيضاء تغطى بشكل واسع الجوانب المختلفة لعرض العملة االولى ودور هاشجينز على حد سواء .
الورقة هدفها االرشاد العام فهى تنشر ممارسات عملية بيع االيكو لمن يهمه االمر من الجماعات او االفراد الذين يريدون االستفادة من هذا المشروع  .فبالمشاركة فى اى من االنشطة
المتعلقة بتجارة االيكو او باستخدام اى من المعلومات المذكورة ادناه فانك تلتزم بقواعد الممارسة التالية

 -1كمستخدم ،فإنك تفهم وتقر بأن الرموز الحصرية الخاصة بشركة هاشغينز سيتم توفيرها كجزء من جزء من الخدمات المقدمة ما قبل البيع أو  /و عقد إيكو الذكي في ترتيب محدد سلفا يضمن التسليم
الناجح للعقود  /المعامالت
 ،وال يمكن إجراء أي تعديل على هذه أي من األطراف .
.
 -2أنت تدرك بكامل ارادتك أن هاشغينز ليست مسؤولة عن القدرة الفردية على المشاركة في بيع إيكو ألسباب خارجة عن إرادتها  -وهذه تشمل ولكن ال تقتصر على مدة الصرف و  /أو تبادل إيكو ،والتأخير
.غير المسبوق في عمليات التعدين أو  /والقضايا العقدية .
.
 -3وبعد نجاح عملية التقييم السابقة و  /أو إيكو ،سيركز فريق هاشغينز على تنفيذ خطط األعمال وتحقيق االهداف الرئيسية على النحو المبين في خارطة الطريق المالية لألوقات المقبلة
 ..ومع ذلك ،ال تتحمل شركة هاشغينز أية مسئولية عن اجراءات المستخدم الشخصية المتعلقة بالمستقبل أو  /أو العملة األولية المستقبلية .
 -4بصفتك مستثمرا لدى إيكو ،فإنك تقر بأنك قد اتخذت قرارا مطلقا من خالل تحويل أصولك إلى موقع هاشغينز ،فيما يتعلق بإيداع األموال أو غيرها من األصول السائلة ،وليس لديك أي حق للمطالبة برد
المبالغ المدفوعة ،و  /أو رمز العقد الذكي نفسه (يشير هذا بالتحديد إلى تعويض بنسبة  ٪100عندما يكون إجمالي األموال التي تم جمعها أقل من الحد األدنى المستهدف ،وقد انتهت صالحية الجدول الزمني
).لمؤسسة بريزيد  /كرودزيل  /إيكو )

 -5بموجب السياسات المالية للدولة ،يكون المستخدم ،وكذلك الشركة ،مسؤوال عن الضرائب الفردية .هشغينز ليس وكيل ضريبي للمستخدم وال هو مسؤول عن العمل كواحد .لن تقوم شركة هاشغينز بتقديم
المعلومات المالية للمستخدم إلى طرف ثالث ما لم تطلب السلطات الحاكمة ذلك بشكل رسمي .
.
 -6الروابط المذكورة في هذا الدليل اإللكتروني إلى مواقع الطرف الثالث التي ال يملك هاشغينز أي سيطرة عليها .األرقام اإلحصائية والرسوم التوضيحية هي ألغراض مرجعية فقط و هاشغينز ليست ،بأي .
حال من األحوال ،مسؤولة عن صحة الوقائع من هذه المواقع المذكورة أعاله .
.

 -7باإلضافة إلى ذلك ،المعلومات الواردة في هذه الورقة ليست عباره عن استشارة قانونية وهشغينز ليست مسئولة في حالة أي سهو أو أخطاء ،أو عن النتائج التي تحققت من استخدام هذه المعلومات .

..8يجب أن تؤخذ جميع المعلومات على منصة هاشغينز كمشورة استثمارية وال تشير إلى دعوة أوشراء أو بيع أو بيع رموز إيكو أو ااالستثمار فيها .
 -9والبيانات المقدمة هي "كما هي" ،وليس لها أي ضمان للدقة ،واالمتثال ،وأهمية أو عواقب بعد تطبيق هذه المعلومات في الوقت الحقيقي لن تكون هاشجينز ،أو شركائها ،اوضمانتها أو
موظفيها مسئولون قانونيا أم ام المستخدم عن أي حكم أو إجراء تم اتخاذه بناء على المعلومات أو عن أي ضرر من ذلك ،حتى لو تم إخطاره بالكامل من مخاطر أي من هذه األضرار
.
 .-10ويضمن المستخدم أنه فرد قادر  /فوق سن الرشد القانوني ،وبالتالي يمتثل للواليات القضائية للبلد التابع لها .
ملحوظة إلخالء المسوولية تضعع جميع االستثمارات لمضارر السو ..من خالل قراءة هذا اإلخالء القانوني ،فننك تدر تماما أنك قد فهمت ووافقت علی شرور وأحکام عقد إيكو .أنت تشار في عقد مسبق أو عقد إيكو على منصة هاشغينز على مسؤوليتك **
الضاصة ولن تتحمل شركة هاشغينز مسوولية أي خسائر متكبدة
.
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-1البيانات التطلعية
لم يتم فحص أو اعتماد هذه الوثيقة من قبل أي هيوة تنظيمية .ولن يتضذ هذا اإلجراء باسم القانون أو أي والية
قعائية إقليمية من هذا القبيل .وال يشير التوزيع الدوري لهذه النشرة أو بثها أو نشرها بأي حال من األحوال إلى
أن القوانين ذات الصلة أو القواعد اإلدارية أو المطالبات االستشارية هي جزء من بعض التجميع .وكما هي معتمدة
من قبل القوانين والمبادئ والبروتوكوالت ذات الصلة ،فنن هاشغينز وشركائها المحترمين (بما في ذلك الموظفين
والوكالء) ،فيما يتعلق بمنصة هاشغينز ورموز إيكو هاشغينز ،ليست مسؤولة عن أي اضرار بما في ذلك سبيل
المثال ال الحصر مباشرة أو غير مباشرة ،عرضية  /غيرعرضية ،أضرار رئيسية  /ثانوية مثل فقدان االرباح أو
اإاليرادات ،خسائر المتاجرة ،خسائر الطرف الثالث( التى يمكن التنبؤ بها أو غير ذلك)  ،االضرار الناجمة عن
.فعالية أو عدم فاعلية موقع هاشجينز ورموز هاشجينز
و لتجنب خطر المعامالت المشكوك فيها ،فان الموزع يوضح أن بعض البيانات المدرجة في هذه الورقة إيكو هي "تطلعية" وتقع
تحت معنى قوانين األوراق المالية المناسبة .وهذه تمثل وجهات النظر الحالية للشركة فيما يتعلق ليس باالداء المالي فحسب ،بل
تشمل أيضا خارطة الطريق المركزية ،وآفاق النمو المحتملة ،واالستراتيجية المستقبلية ذات العالقة المباشرة مع شركة هاشغينز،
وصناعة التجارة في إيكو التي تعمل فيها .ويمكن تحديد البيانات التطلعية من خالل استخدام مصطلحات مثل توقع' ،خطط'،
اعتقادات ' ،توقع' ' '،أهداف قصيرة المدى ' '،أهداف طويلة المدى ' '،معتقدات ' '،مرجح '' '،يمكن' " "،سوف " "،ينبغي ""،
المستقبل " "،تقدير "وما شابه ذلك .وكجزء من أي معيار أعمال ،قد ينطوي االستثمار على مخاطر معينة معروفة أو غير
معروفة كما هو منصوص عليه في الشروط واالحكام (وكذلك العوامل االخرى ذات الصلة التي تؤدي إلى تغيرات في النتائج
الفعلية ،وااالختالفات في العروض واإالنجازات .ولذلك ،ينبغي أال تؤخذ هذه اإلعالنات كضمانات للعروض أو النتائج في
المستقبل .وينبغي مناقشة جميع "المخاطر" في مراسالت مع البيانات االستشارية األخرى كما هو مذكور في الشروط واألحكام.
والبيانات المعممة في هذه الورقة ليست إعالنات أو توقعات مستقبلية .

.

يتم تحذير القراء من وضع الثقة ال لزوم لها في هذه البيانات وأخذها حرفيا .جميع المعلومات المتعلقة ب إيكو تتواصل فقط اعتبارا من تاريخ االعالن عنها في شكل هذه الور.

نبذة مضتصرة
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 -2نبذة مختصرة

 -2نبذة مختصرة
أحدث تطورات (البلوكتشين) سلسلة الكتل قد احدثت تغير كبير فى العالم .ومع حلول العام المالي الجديد ،فنن المجتمعات التقنية مشغولة بالتنبؤ بالعوائد الهائلة
التي وعدت بها بيتكون وخلفائها من ألتكوين.انها هدية  ،نظرا ألساسيات تكنولوجيا( بلوكتشين ) وقد اعتمد من قبل العديد من البنك الدولي كجزء من البنية
التحتية األساسية .إن تقنية دفتر الحسابات الموزعة تمثل حال مثاليا للمشاكل المصرفية التقليدية ،ومع بداية العمالت الالمركزية مثل بيتكوين ،إثريوم ،ومونيرو،
يبدو أن العالم االفتراضي يأخذ العالم الحقيقي على قدم المساواة .كونها دفتر ال يمكن تعويعه  ،فالبلوكتشين ليس فقط يضزن جميع أشكال األصول الرقمية ولكن
أيعا يسجيل كل التفاصيل الدقيقة المرتبطة بكل معاملة
وقد خلق كريبتومينينغ ( تعدين العمالت المشفرة ) نوعا من الهيجان بين الناس في وقت متأخر ،وذلك بسبب أسعار كريبتوكيرنسيز ( العمالت المشفرة ) التي
ارتفعت ارتفاعا واسعة في العامين الماضيين .واليوم يعتبر التعدين مشروعا رويل األجل يعمن عوائد مجزية .وبدأت أعمال التعدين في بيتكوين في عام
 ،2009ومنذ ذلك الحين ،لم يكن هنا أي عودة إلى الوراء .هاشغينز هي واحدة من تلك المنصات الموثو .بها التي تم تصميمها خصيصا لتعدين كريبتوكيرنسي
( العمالت المشفرة ) عبر التكنولوجيا السحابية .وقد أدى الطلب المتزايد على خدمات التعدين اآلن إلى ندرة أدوات ومعدات التعدين .على نطا .أوسع ،أصبح
التعدين عملية مكلفة مع أجهزة اسيك قويةللوفاء بالمتطلبات.النها اصبحت منبثقة من حاجة المجتمع .فيبدو ان الغرض االساسى من القطع النقدية قد هزم بواسطة
أسيك وأجهزة فكبا التى أ حتلت الصدارة .وتهدف هاشجينز لضدمات تعدين كريبتوكيرنسي ( العمالت المشفرة ) بطريقة صديقة للبيوة وذلك للحد من استهال
مستوى عال من الطاقة وجعل التشفير ممكنا  .فمع العقود الذكية إيكو هاكجينز يمكن للمستثمرين ان يصبحوا المال المشاركين فى خوادم التعدين والمعدات .

وستقوم الشركة بعقد حدث مبدئي في السنة المقبلة حيث يقوم المستثمرون والمؤيدون بالقيام بدور نشط ويصبحون المالكين األوائل لرمز هاشجينز قبل إصداره
في أي بورصة رئيسية .وستستضدم األموال المجمعة من مشروع إيكو السابق للتطوير المبكر والتسويق وإدارة للمشروع بالكامل .و يشعر أصحاب إيكو أن هذا
المشروع الفريد مدعوم من قبل فريق من مركز البيانات ، ،وخبراء بلوكشين.
في الواقع فان فريق هاشغينز لديه القدرة على أن تتسلم الشعلة من جيل القدامى في السنوات القادمة .تعال واصبح جزءا من تعدين هاشغينز .
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 -3مقدمة
مع ظهور التكنولوجيا الناشوة "بلوكتشين" العالم كله أصبحت المركزي .وهنا حاجة إلى التوصل إلى توافق في اآلراء ليس آمنا فحسب بل يمكن الوثو .به من
خالل شبكة النظراء.فهو شيء يمكن الوثو .به وشيء ال يمكن ألحد أن يعزف عنه  .ويشار إلى بلوكتشين شعبيا بأنها "دفتر البيانات المفتوح والموزع التي يمكن
أن تسجل المعامالت بين الطرفين بشكل كاف وبطريقة يمكن التحقق منها ودائمة.للوصول إلى دفتر البيانات الموزعة ،وعادة ما تدار بلوكتشين من قبل شبكة الند
للند تلتزم بشكل جماعي لبروتوكول للتحقق من كتل جديدة .وبمجرد تسجيلها ،ال يمكن تغيير البيانات في أي فترة معينة بأثر رجعي دون تغيير جميع الفترات
الالحقة ،األمر الذي يتطلب توارؤ أغلبية الشبكة .عملية إضافة معاملة إلى دفتر البياننات الموزع هذا من كتل حيث يحتوي كل كتلة عادة مؤشر تجزئة كحلقة إلى
كتلة سابقة يسمى التعدين .التعدين هو جزء ال يتجزأ من هذه النظراء الالمركزية لشبكة األقران.
.

.

إدرا إمكانات بلوكتشين والحاجة إلى مراكز البيانات الكترونية الكبرى في الواليات المتحدة ،وخدمات انترنت مستقبلية ،بدعم من سيفوتشر فى الهند .وبضبرة
أكثر من  15عاما في تشغيل وإدارة مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم ووجود قاعدة تتضطى ال  50.000الف عميل من العمالء المضلصين بما في ذلك 10
من  500من شركات الثروة
 500شركة من قائمة عمالئها قررت الدخول في مركز البيانات و تعدين الكريبتوكيرنسي ( العمالت المشفرة ) مع مشروعها الذى يدعى
HashGains.com.
وقد حصل هاشغينز بالفعل على  10.000عميل منصتها حيث يمكن للعمالء شراء قوة التجزئة للحصول على جزء من كريبتوكيرنسيز ( عمالت مشفرة ) شعبية
.جدا مثل بيتكوين ،إثريوم ،ليتسوان الخ

ونحن نقدر أن العمالت الضفية لديها مستقبل جيد جدا للمعي قدما ،وأن إجمالي قيمتها السوقية التي تبلغ حوالي  600مليار دوالر أمريكي من المتوقع أن تنمو
وتصبح تريليون دوالر في ال  3-2سنوات القادمة ،وال تزال تشهد نموا مثيرا لإلعجاب .وتشير التقديرات إلى أن أكثر من  100مليون شضص في جميع أنحاء
العالم سوف تبدأ قريبا في التعامل في كريبتوكيرنسيز ( العمالت المشفرة ) التي من شأنها أن تؤدي إلى رفرة في الحاجة إلى عمال المناجم من جميع أنحاء العالم.
كل هذا يتطلب الحاجة لبناء مراكز بيانات العضمة التي تعمل على الطاقة المتجددة في تشغيل التعدين كريبتوكيرنسي .وسيتناول ذلك أيعا الحاجة إلى قوة فعالة
.من حيث التكلفة لمراكز بيانات التعدين السحابية

وتهدف "هاشغينز" التي تضدم  10000عميل على منصة الشركة إلى الوصول إلى مليون عميل بحلول نهاية عام  ،2019األمر الذي
سيساعد شركة هاسجينز على التواجد بين شركات التعدين الكبرى في العالم .من أجل خدمة هذه القاعدة العضمة من العمالء ،سيكون هنا
حاجة إلى هاشغينز لبناء مراكز البيانات التعدين سحابة العضمة باستضدام سنوات من الضبرة ومساعدة العمالء على كسب كريبتوكيرنسيز (
.العمالت المشفرة ) الثمينة .وستنشر عائدات المكتب الدولي لبناء مراكز البيانات في الهند وكندا
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 - 4عن هاشجينز
 4.1رؤيتنا

 30مليون  $ايكو
تساعد الشركة بناء سحابة تعدينية للبينات
هاشجينز تتوقع عائدات بقيمة  30مليون $

100 PH/s
مركز

سوف مركز سوف يساعد على إنشاء موقع التعدين الضاصة بها وتوليد معدالت التجزئة من
 100بيتا هاش لكل ثانية التى ستثبت ستعع نفسها بين
بين

اكبر  10منصات تعدين واكبر عشر منجمين فى العالم
هاشجينز تعتبر منصة لحوالى 10.000عميل وستتضطى هذا الرقم بنهاية عام 2018
التي خلقت سحابة للتعدين
وحققت إيرادات بحوالي  50مليون دوالر في أول عام کامل
ويتوقع هاسجينز
.العديد من العمليات وبالتالي تعزيز سعرالتوكن لها

اكثر 10
مواقع تعدين للبيتكون
 100.000الف عميل

بنهاية عام 2018
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عن هاشجينز

 4.2التاريخ

تأسست هاشغينز في عام  2016و هي الرائدة فى مجال تعدين الكريبتوكيرنسي ( العمالت المشفرة ) .بدأت الشركة العمل في مركز بياناتها في أكتوبر  .2016بعد
ذلك ،تم إنشاء مركز البيانات في فبراير  .2017بدأ هاشجينز في شهر يوليو  .2017وكان معدل التجزئة األولي للشركة  2ث  /ثانية على
على خوارزمية شا .256-وبعد ذلك ،في سبتمبر  ،2017استحوذت شركة هاشغينز على حوالي  10،000عميل
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 4.3الخبرة

لدينا فريق لتعدين التشفير من مضتلف التضصصات العلمية ويرصد باستمرار أحدث االبتكارات من أجل تنفيذها وافادة المستثمرين.
 ..لدينا مراكز بيانات صناعية واسعة النطا .مع أحدث التكنولوجيا الستعافة بيوات التعدين المتنوعة والمعقدة
في هاشغينز ،نحن نستضدم أفعل اسيك في العالم (تطبيق متكامل الدوائر المتكاملة) و
GPU

(وحدة معالجة الرسومات) لتوليد أفعل العوائد مع ارتفاع فينسيونس .ونحن نتأكد من أن شريك التعدين لدينا يوفر ضمانات لمعدات التعدين والصيانة .ونحن نواصل تقييم أفعل
 .الحلول حتى نتمكن من توفير قدرة ممتازة ،والسرعة ،واألداء

 4.4مرافق التعدين السحابية

هاشغينز هي شركة جماعية مكونة من اكثر من  1500من المهنيين االقوياء و مركزين للبيانات العضمة .الشركة األم سيفوتشر لديها خبرة أكثر من  15عاما في
صناعة مركز البيانات ،وتضدم حاليا  10شركات للثروة 500من العمالء .الشركة تعم مجموعة واسعة من مرافق التعدين السحابية للكريبتوكيرنسي ،بما في
.ذلك تعدين بيتكوين ،تعدين إثريوم،تعدين مونيرو ،تعدين داش ،تعدين زكاش ،وما شابه ذلك

لدينا مركز تعدين سحابى فريد من نوعه
وباسهل الطرق واقل التكاليف والمخاطر

1500+
مختص

2
مراكز كبرى للبيانات

 15+سنة
فى الصناعة

 10شركات ثروة
 500عميل
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 4.5فريقنا

انوج براثى
)المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي(

أنوج هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هاشغينز وهي المسؤول عن قيادة استراتيجية األعمال ونمو المنظمة .أنوج
.لديه  8سنوات من الضبرة في تعدين الكريبتوكيرنسي وكان القوة الدافعة الرئيسية وراء نمو هاشغينز وخطط األعمال

غاري بارلو
)مدير  -إدارة البيانات الخضراء الخدمات ،المملكة المتحدة وأوروبا(
غاري هو مدير خدمات البيانات الخضراء في هاشغينز .وهو مسؤول عن تطوير األعمال وإدارة عالقات العمالء في المملكة
المتحدة وأوروبا .غاري هو ممول محنك مع أكثر من  25عاما من الخبرة عبر أدوار متنوعة في تعدين كريبتوكيرنسي
.والتمويل وتطوير األعمال عبر الشركات الرائدة

.

رافيش شارما
)الرئيس التنفيذي للعمليات(
وقد قاد رافيش (نائب الرئيس لعمليات التعدين) مهام تقديم الخدمات .وهو مسؤول عن ضمان الكفاءة التشغيلية لخدمات
التعدين ولديه سجل حافل في التميز المهنى في كل مجال من جوانب العملية :التوسع وخفض التكاليف ورضا العمالء
 ..والموظفين فضال عن ضمان تحقيق أهداف العمل المتزامنة ضمن المواعيد النهائية المحددة

راؤول باويجا
(رئيس قسم المعلومات)
راؤول باويجا هو محترف فى مجال تكنولوجيا المعلومات مع أكثر من  17عاما من الخبرة في إدارة مراكز البيانات ،ورصد
وتقديم الخدمات وإدارة التصعيد .مع خبرة في فيرتواليزاشيون ،لينكس و ويندوز خدمات الويب ،وهو فى المكان المثالى إلدارة
..شبكة بلوكتشين ومراقبة منصة كريبتوكيرنسي

رافى شارما
(مدير

التسويق والمبيعات)

رافي هو بال شك قائد ذو بصيرة واسعة مع حوالي  20عاما من الخبرة على نطاق المجال في التعامل مع وإدارة ورصد
الوظائف التنظيمية واستراتيجيات التسويق .وقد ساعدتنا رؤيته الشاملة في خدمات التعدين كريبتوكيرنسي ،وتحسينات المنتج،
.وتوقعات السوق ،والمنتجات مما ادى الى احتاللنا مكانة محترمة في السوق التنافسية بشكل جيد جدا .

.

مونيش ماهاجان
)رئيس  -المرافق واإلدارة والموارد البشرية(

مونيش يقود وظيفة الموارد البشرية في هاشغينز .وهو مسؤول عن جميع الموظفين و العمليات
وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية التنظيمية.
ويركز مونيش على التحسينات المستمرة في العمليات من خالل حلول التعلم واإلدارة القائمة على األداء عبر اإلدارات

.
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 4.6هاشجينز يو اس بى

قوة تجزئة قوية
 %99مدة العمل

ايداع العمالت الفورية
الى الحساب

كفاءة ممتازة
معدات راقية

365/7/24
الدعم الفنى

التعدين القانونى
كل العمالت الجديدة

التعدين بواسطة
منجم غوى
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هاشجينز ايكو 5.
 5.1عرضنا

انت تحصل

100
MH/s

من بيتكوين الهاشينج
لمدة عامين

1

$1

هاشجينز توكين

اصبح

قوي للغاية

هاشجينز هو عبارة عن خدمة الكترونية مستقبلية مدعومة ب ( سي فيوتشر) التى تكسب حوالى
 3,500,000,000عن طريق عمليات البيع من خالل عمليات ماقبل البيع والبيع الرئيسى فى يناير-مارس  2018على التوالى
ستزيد الحاجة الي التعدين وهو قلب سلسلة الكتل ( بلوك تشين) بشكل واسع فى السنوات القادمة
و من أفضل من مركز بيانات ذو خبرة يمكن ان ينفذ هذا ويعطى أفضل عائد على االستثمار آلالف من العمالء ؟! .فبكوننا مركز بيانات اساسى لمدة ال 15
عاما الماضية ،فنحن لدينا خبرة في التعامل مع اآلالف من الخوادم بما في ذلك تركيب وتجميع وتكوين البرمجيات واألمن واإلدارة والتعامل مع المفاتيح
الكهربائية المعقدة ,موانع انقطاع التيار والعديد من األشياء المطلوبة لتشغيل مركز البيانات  .تأمين الشهادات المعقدة مثل أيزو ،27001 ،22001 ،9001
HIPPA , PCI DSS, TIA942 Tier3 ،SSAE16
لخدمة عمالئنا باكثر الطرق فعالية تطلع هاشجينز بعد نجاحها الكبير فى مشروع التعدين الى بناء مركز بيانات قادر على خدمة اكثر من 100الف عميل
على خوارزميات شا  256ومتعددة ف  /ثانية على إكويهاش و إيتهاش
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 5.2.بيانات ايكو

P,.

حوافز اضافية مجانية من

نوع البيع

عدد التوكنز

التواريخ

**HashGains.com Hashing Power

 1غ/ث من البيتكون او بيتكون النقدية
) 26 (00:00 ESTيناير 2018
) (23:59 ESTالى  11فبراير 2018

لكل  10توكنز يتم شرائها خالل  24شهر

قبل البيع

10,000,000
خصم على سعر التوكن بنسبة

 %30او $07.على كل توكن
 %30او  $0.70على كل توكن
1غ/ث من البيتكون او بيتكون النقدية
لكل  10توكنز يتم شرائها خالل  24شهر

البيع الرئيسى
الطبقة االولى

) 17 (00:00 ESTفبراير 2018

12,500,000

) (23:59 ESTالى  4مارس 2018
خصم على سعر التوكن بنسبة

% 20
1غ/ث من البيتكون او بيتكون النقدية
لكل  10توكنز يتم شرائها خالل  24شهر

البيع الرئيسى
الطبقة الثانية

) 10 (00:00 ESTمارس 2018

او  $ 0.8على كل توكن

12,500,000

) (23:59 ESTالى  25مارس 2018
خصم على سعر التوكن بنسية

 $ 1على كل توكن

** Terms and Conditions /Usage Agreement of HashGains.com applies for all contracts created and maintenance charges would apply as well . Refer HashGains.com calculator to
understand how much can each GH/s can mine.
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 5.3نظام التوزيع

مجموع التوكن 50.000.000 :

توزيع التوكن
%2

نصيب هاشجينز

قبل البيع

االدارة فريق العمل

5.000.000

%1.5

%1
%2.5

10.000.000

%5

%8

%20
نصيب الشركاء

بيع التوكنز الرئيسية

%10

4.000.000

25.000.000

%50

برنامج اإلحالة

1.250.000

النصيب الحر

برنامج المكافاة

النظام البيئي

500.000

1.000.000

750.000

العمالت المقبولة
المنصة
تبادل القوائم

الشركاء

2.500.000

ETH .BTC And LTC

ETHEREUM:
 :مع نهايةااليكو6+ايام
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 5.4عائدات ايكو

تهدف هاشجينز الى الحصول على اكثر من مليون عميل فى السنوات القادمة ولذلك فانه ستكون هناك حاجة لبناء مراكز معلومات صديقة للبيئة لتلبية حاجات المستهلكين فى المستقبل .
فنحن نقدر انه فى خالل السنة االولى والثانية  ,فاننا سنحتاج الى  500.00ت ه /ث من طاقة فك الترميز ( هاش ) لتلبية احتياجات اكثر من  500.000عميل على اعتبار ان كل عميل
سيشترك ب  1ت ه  /ث على اقل تقدير  .فكل ايسك يستهلك تقريبا  150وات واذا قمنا بضرب  150وات فى  500.00فاننا سنحتاج الى خلق قدرة تقدر ب  75ميجا وات من الطاقة
الخضراء الصديقة للبيئة وعالوة على ذلك فان ماكينات ايسك و محطة تكييف الهواء ومولدات الطاقة ستستهلك حوالى ...

االجمالى

سعر التوكن

فوة المساهمة

$ 7.000.000

$0.70

توكينز لعملية قبل البيع

$10.000.000

$0.80

توكينز للجولة االولى

$12.500.000

$0-.1

توكينز للجولة الثانية

عدد التوكنز

10.000.000
خصم/مميز

 %30خصم

12.500.000.
خصم/مميز

 %20خصم

12.500.000
خصم/مميز

ال وجود للخصم

$1.25

الجولة الثالثة
والجولة االخيرة

التوكنز الغير مباعة من عمليات
ما قبل البيع والجولة االولى
والثانية
خصم/مميز

 %25خصم
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تفاصيل االستخدام

التكلفة بالدوالر االمريكى

 20$مليون

نوع االلة

.الرقم التسلسى

مركز البيانات بقدرة  75ميغاواط

1

 30$مليون

ماكينات ايسك

2

 8$مليون

مكيف للهواء

3

 5$مليون

مولدات للطاقة

.4

 5$مليون

مجموعات دي جي وأنظمة المفاتيح الكهربائية

5

 2$مليون

معدات تكنولوجية خرى مثل التبديل ،التوجيه ،رفوف

6

 70$مليون

القيمة االجمالية

خطة التمويل

الكمية

 30$مليون

مصادر التمويل

عائدات إيكو من تيكونز هاشغينز

 40$مليون

معدل تشغيل األرباح  /المستحقات الداخلية

 70$مليون

القيمة االجمالية

الرقم التسلسى

1.

2
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 5.5تفاصيل المشروع

التخطيط
لتاسيس

 2مراكز معلومات
صديقة للبيئة
فى كندا وامريكا

تضطط هاشجينز لتاسيس مركزين معلومات صديقة للبيوة بقدرة اجمالية  75ميجا وار فى الهند و كندا
وتعتبر كل من الهند وكندا مركزا للطاقة الشمسية وراقة الرياح التي توفر الطاقة النظيفة والضعراء بأسعار تنافسية للغاية تبلغ  0.06دوالر أمريكي  /كيلووار ساعة ،وهو ما يمثل  ٪50من
تكاليف الطاقة في بقية أنحاء العالم .هذا ليس فقط يجلب ميزة تنافسية كبيرة ولكن أيعا فتح مجال لمزيد من التوسع .على الرغم من أنه من المتوقع أن آالت أسيك و غبو في المستقبل ستكون
قوة كافية ،إذا أصبح هذا هو الحال ،سيكون من األفعل بالنسبة لنا ونحن سوف تكون قادرة على استيعاب األجهزة المستقبلية في نفس مراكز البيانات التعدين السحابية

فقد جلبت لنا خبرتنا ألكثر من  15عاما في مراكز البيانات والسحابات ميزة فريدة من نوعها لتقديم مشاريع التعدين السحابية العضمة حيث لدينا برامج متطورة للغاية تعع تلقائيا أوامر العميل
الفردية في القدرة السحابية مجتمعة ويوفر عائدات على أساس مستويات التعليم الذي يتغير بشكل متكرر جدا  .مع ميزات دفع تعويعات التلقائي و االنشاء االلى
فان منصتنا تعتبر محبوبة ورائجة بين الجميع .
نحن نقدر أن إيرادات الشركة من المتوقع أن تنمو بأكثر من  100مرة من الرقم الحالي في ال  5سنوات القادمة .واستنادا إلى تقييمات صناعة التعدين السحابية ،تشير تقديراتنا المتحفظة إلى أن
الشركة ستقدر قيمتها ب  1مليار دوالر أمريكي في السنوات الضمس المقبلة
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$1,050,000,000
عنوان تفسيرى

$840,000,000

عدد العمالء المكتسب
االيرادات

$150,000,000

القيمة السوقية التقديرية
$120,000,000
5,00,000

$525,000,000

4,00,000

$75,000,000

$350,000,000

3,00,000
50,000,000
2,00,000
$35,000,000
$25,00,000
10,000
الحالى

السنة الرابعة

السنة الثالثة

السنة الثانية

السنة االولى

$30

$24

$15

$10

$1

سعر
التوكن التقديري

سعر
التوكن التقديري

سعر

سعر

التوكن التقديري

التوكن التقديري

سعر
التوكن التقديرى

7
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 5.6خارطة الطريق

HashGains.com
انطالقة

فبراير
2017

تكلفة العمل فى
قاعدة البيانات

خارطة الطريق
للمشروع
يوليو
2017

التعدين السحابى
من مراكز المعلومات للمباشر

تعزيز القدرات ل
1.5 PH/s on SHA-256
and 2 TH/s on X11

اغسطس

2017

بيع التوكنز
قبل البيع

اكتوبر
2017

تعزيز القدرات ل
سبتمبر

2.5 PH/s on SHA-256, 3 TH/s on
X11, 2.5 GHS/s on ETHASH

الف عميل

اكتوبر
2017

ديسمبر
2017

الوصول الى
 5االف عميل

2017

يكتسب

حدد

يناير
2017

توكن
بيع

فبراير
2018

سحابة التعدين
انطال .مركز المعلومات

الوصول الى

 10االف عميل

نوفمبر
2017

حدد

مارس
2018

شراء

عمال مناجم  GPUو ASIC
لتعزيز القدرات

جديد

مركز معلومات صديق للبيئة

ابريل
2018

يونيو
2018

التجميع والتكامل

بداية العمل

خارطة الطريق

لالالت

للمشروع

يوليو
2018

التكليف واالختبار
لمركز المعلومات الصديق للبيوة

مايو
2018
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 5.7الجدول الزمنى لاليكو

توكنز قبل البيع  @ $0.70دوالر امريكى

مجموع التوكينز

10,000,000

50,000,000

التوكنز للمرحلة االولى حتى تباع

سعر التوكين

12,500,000

 1دوالر

التوكنز للمرحلة الثانية حتى تباع
حتى تنتهى قبل  28مارس 2018

قبل البيع يبدا

12,500,000

 26يناير 2018
خصم قبل البيع

% 30
ايكو يبدا

 17فبراير 2018
الطبقة االولى من ايكو

خصم % 20
الطبقة الثانية من ايكو

ال يوجد خصم
الرمز المميز

35,000,000

الماليات

!M AKI NG CRYPTO MI NING EASY

Financials

 .6الماليات
6.1البيانات المالية المتوقعة

HashGains.com
$30,000,000

US$150,000,000

$24,000,000
US$120,000,000
$300

$300

$250
500,000

$250

400,000

$15,000,000

منذ إنشائها وهى تشهد نموا هائال وغير قادر على تلبية الطلب
المتزايد باستمرار من العمالء لمزيد من قوة التجزئة.
العمالء يشهدون أرباحا استثنائية عالية ،وذلك بفعل رفرة في
أسعار العمالت الضفية .ووفقا للتقارير ،من المتوقع أن يشهد نمو
ثالثي الرقم للسنوات المقبلة ،ومن ثم أصبح أمرا ال مفر منه ل
HashGains.com
ليس فقط للتضطيط التوسع بشكل جيد مقدما ولكن أيعا ضمان
التنفيذ في الوقت المحدد . ،مما يستوجب بناء القدرات مقدما
للتعامل مع الحاجة إلى التعدين بسبب زيادة المعامالت في هذا
.المجال

US$75,000,000
LEGEND
300,000
US$50,000,000

عدد العمالء الجدد
200,000

العائدات لكل عميل
اجمالى االيرادات

$5,000,000

صافى الربح

العام الرابع

العام الثالث

العام الثانى

العام االول

سنة

Net Profits

اجمالى االبرادات

العائد لكل عميل

عدد
العمالء الجدد

العملية

$5,000,000

US$50,000,000

250

دوالر امريكى

200,000

العام االول

$15,000,000

US $75,000,000

250

دوالر امريكى

300,000

العام الثانى

$24,000,000

US $120,000,000

300

دوالر امريكى

400,000

العام الثالث

$30,000,000

US $150,000,000

300

دوالر امريكى

500,000

العام الرابع
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 6.2.استخدام التمويل

التكلفة بالدوالر االمريكى

 20$مليون

نوع الماكينة

مركز البيانات بقدرة  75ميغاواط

الرقم التسلسلى

1

 30$مليون

ماكينات ايسك

2

 8$مليون

مكيف للهواء

3

 5$مليون

مولدات للطاقة

4

 5$مليون

مجموعات دي جي وأنظمة المفاتيح الكهربائية

5

 2$مليون

معدات تكنولوجية خرى مثل التبديل ،التوجيه ،رفوف

6

 70$مليون

القيمة االجمالية

خطة التمويل

الكمية

مصادر التمويل

الرقم التسلسى

عائدات إيكو من تيكونز هاشغينز

1.

 40$مليون

معدل تشغيل األرباح  /المستحقات الداخلية

2.

 70$مليون

القيمة االجمالية

 30$مليون

الخاتمة

!M AKI NG CRYPTO MI NING EASY

الخاتمة

 -7الخاتمة
 - 10الضاتمة
هاشجينز مع خططها القوية حول تكنولوجيا سلسلة الكتل ( بلو تشين ) فى رريقها لتمكين الماليين من المستضدمين والتطبيقات مع مراكز البيانات التى تعمل على
الطاقة الضعراء الصديقة للبيوةمما سيحل القلق العالمي الدائر حول مراكز البيانات التى تعتبر تهديدا على البيوة مع ارتفاع استهال الطاقة واالحتياجات في المستقبل
ادارة قاعدة للبيانات تعمن افعل عائد لالستثمار  .ادارة الوقت والضوادم والمرافق تعتبر مهمة معقدة ولكن من افعل من هاشجينز المدعومة بسيفيوتشر التى تتمتع
بضبرة تفو .ال  15عاما وتدير ثروة  500عميل لتحقيق هذا الهدف ؟!
مع أفعل مزيج من التنمية والتسويق وفر .المبيعات القوية فان هاشغينزجاهزة لتأسس نفسها بين أفعل  10شركات للتعدين في العالم .هاشجينز إيكو هي واحدة من
أفعل الفرص االستثمارية كمستثمر ليس فقط يحصل على توكن مرتفع ولكن أيعا الحصول على فرصة لتصبح جزءا من بلوكشين مزدهر وكسب كريبتوكيرنسيز (
.العمالت المشفرة ) من خالل الحصول على قوة التجزئة الحرة التي كتبها كل رمز من هاشغينز
افتتاح ما قبل البيع في األسبوع األول من فبراير مع خصم  ٪30للمستثمرين يجعله اكثر جاذبية .ونحن نرى أنه ال يمكن أن يكون هنا أي فرصة أفعل للمستثمرين
من هذا
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