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https :// aureus.nummus.gold - aureus@nummus.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) *םלועב םילודגה וטפירקה תועבטממ דחא–
)קוש יווש תניחבמ*(

ידילעלהונמולהונמ Quantum Computing Labs Corporation .ידנקםזימ ,)"הרבחה"(



3)3 ךותמ2 תורשפא( תוילעמ שרגמ

?רצומ/תורישה המ
םכלשםיכרצלותואומיאתה
לשבלהתמושתתאוכשמתו

םכלשלהקה .

 לודגה ןוזחה המ
?ךלש

םכלשםיכרצלותואומיאתה
לשבלהתמושתתאוכשמתו

םכלשלהקה .

 התאש הבילה תייעב יהמ
?רתופ

תאוכשמתוםכלשםיכרצלותואומיאתה
םכלשלהקהלשבלהתמושת .

 ןגהל ךרד ןיא ,בהזה ןקת רדעיהב
 תועצמאב המרחהמ תונוכסח לע
.היצלפניא
.ךרע לש חוטב רגאמ ןיא

- ה ר"וי ,ןפשנירג ןלא
1987-2006 ,יאקירמאה ברזיר לרדפה



הלשהרטמה
Aureus Nummus Gold

AUREUS NUMMUS GOLD
.םלועבולדוגבישילשהוטפירקהעבטמ ,קושיוושלעססבתהב

לשהרטמה AUREUS NUMMUS GOLD :איה

• .םיכוותמלשםייתרוסמהתולובגהאללתוישפוחבתויקסעתואקסעעצבלתושונאלרוזעל
• -רתויתכרעומוהביציתססובמהביבסרצוישותמייקהתיסנניפהתכרעמלףסונבלעופהםלועבלבוקמעבטמרוציל

.היצלפניאמהייקנ
• .בהזידילעחטבואמ ,םלועהלכלביציםולשתילכוחוטביסנניפטלקמתויהל
• תפסכהתמאבאוהש ,ךלשישיאהקנראה ,ךלשקנבהלשיאקנבלךפוההתאהבשתיסנניפתכרעמךלקפסל

.ךוותמלכאללךלשםיסכנבטלושהתא .ךלשתישיאה

AUREUS NUMMUS GOLD (ANG) :מבכרומ

• ססובמקנרא Ethereum תועבטמלשהחילשוןוסחא ,רחסמלעלקמאוה ,שומישללקוטושפאוה :ךתריחבל
אוהו ,םירחאוטפירקיקנראםעהיצקארטניאםייקמאוה ,תימעלתימערישידוביעבשמתשמאוה ,םייפרגוטפירק

Aureus Nummus Gold (ANG) !חטבלו ,יטרפ ,חוטב יקנראלכלםאות Ethereum שמתשהלץלאנאלהתא !םיינרדומה
.הצורהתאשהמרחובהתא-יפיצפסקנראב

• תדבעמאיהו ,תרזובמונלשהסרובה :ונלשתיטרפההסרובה Peer to Peer -התאםיפילחמונא .הטילשבדימתהתא .
Aureus Nummus Gold (ANG) -התאםגםיפילחמונא .םירחאםיברוהטיח ,זג ,טפנ ,הניטלפ ,ףסכ ,בהזומכתורוחסל
Aureus Nummus Gold (ANG) -התאתונקלםיניינועמהםיעיקשמ .םירחאוטפירקיסכנוטאיפתועבטמבורל Aureus 
Nummus Gold -הןהבש ,תוסרובהתחאךרדםהלשתושיכרהואתוריכמהתאעצבלוכרטצי , Aureus Nummus Gold

יללכלעססבתהבישיאסיסבלעעצבתתךפיהלואבהזלהפלחהה .רחסמלםושר FINTRAC -ו FINCEN.

• לשבהזהבויחהסיטרכ :וררחושיבורקבו Aureus Nummus תתומע , MEDICI BANK תואוולהו ,)ונלשקנבה(
ןממלידכםישדחםייסנניפםילכבשמתשהלםימיאתמםיעיקשמלתושדחתויקסעתויונמדזהתוקפסמה ,תוחטבוממ

.םהלשתיקסעהתוליעפהתא

-ה !ךלשתויורשפאהתאקודבוארוכמ ,חלש-ךלשקנראהתאןממוארחס ,הנק Aureus Nummus Gold (ANG) תאהשע
רבחלךופה !ךלשהעקשההוקסעהתויוליעפתאעצבל ,הנהמוחונ ,לקהז Aureus Nummus Gold (ANG) לחתהוםויה

.םייניבישנאאללישפוחםדאכםייחהתאתויחל
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ונלשתומשרהה

Quantum Computing Labs Corp
-ב הכלהכ המושר FINTRAC  קסעכ

.ףסכ יתורישל

FINTRAC-
www.fintrac-canafe.gc.ca

M20237340 :םושיר רפסמ

Quantum Computing Labs Corp
-ב הכלהכ המושר FINCEN  קסעכ

.ףסכ יתורישל

FINCEN - www.fincen.gov

QCL4262 :םושיר רפסמ

 Quantum לש בהזה תיקפס
Computing Labs Corp, Aureus 

Nummus Latin SAS  המושר
DIAN לצא בהז תינאוציכ  תויושרה לכו

.תורחאה תויטנוולרה

DIAN - www.dian.gov.co

901303584-9 :םושיר רפסמ

 Quantum לש בהזה קפס
Computing Labs Corp, 

Aureus Nummus Latin SAS
-ב הכלהכ םושר ANM  ןאוציכ

.תורוחסו תורקי תוכתמ ,בהז

ANM - www.anm.gov.co

 :םושיר רפסמ
RUCOM-2019091015377

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/
http://www.fincen.gov/
http://www.dian.gov.co/
http://www.anm.gov.co/
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ANG = למס
-ה Aureus Nummus Gold  בהז הבוגמ יפרגוטפירק עבטמ אוה

.םלועה לכל ביצי םולשת ילכו חוטב יסנניפ טלקמ תויהל ותרטמש

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

בהזוהמ Aureus Nummus?

-ה Aureus Nummus Gold :תואבהתוסרובברחסמלםושר

רובעהריכמוהשיכרתושקבונלשיגהלםילוכיםיכמסומםיעיקשמ
Aureus Nummus Gold .לחהקוחלםאתהב ,ופוגלהרקמלכסיסבלעעצבנולוקשנותוא ,
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Ø Aureus Nummus Gold לש םיירוביצה תועבטמה תריכממ תוסנכהה
("ANG  .בהזב ועקשוי )"ירוביצה

)םייטנוולרםיסמואןיפילחתויולע ,הקסעתולמעללוכאל(

Ø -ה יקיזחמו ,הרבחה תולעבב אצמנ הז בהז ANGs -ה תא ףילחהל םילוכי
ANGs .םתולעבבש ,םהלש בהזל הרזחב םהלש

Ø ANGs רובע ילמינימה השיכרה ריחמ  תסרוב לש בהזה ריחמל דמצומ
 .ןודנול לש תוכתמה

100,000ANG = 1 1,800.00 .ךרעב =חבושמבהזלשהיקנוא USD * 
.בהזהריחמםעהנתשיב"הרארלודבךרעה*

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

.בהזה ריחמ לע דימת ססבתת תורחא

םישמתשמלתובושחתונוכת
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םישמתשמלרתויתובושחתונוכת

-ה Aureus Nummus Gold ("ANG") :אוה

Ø .רזובמ
Ø .יאמצע

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

.רתוי
Ø .היצלפניאמ ןיטולחל יקנ

Ø .יִלָּבֹולג
Ø .בהזה בגל תודוה תרבגומ תוביצי

.אבהדומעבןייעאנאתוביציהלערבסהל
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Ø -ה Aureus Nummus Gold  עבטמ והז ןכל . בהז לש יוביג ידי לע ותוביצי תא גישמ
. "םיסכנב הבוגמ"

Ø -ב ונחנא .םיימתירוגלא הנכות ידוק ידי לע םתוביצי תא םיגישמ םירחא וטפירק תועבטמ
Aureus Nummus Gold  םינימאמ ונאש ןוויכמ ימתירוגלאה לולסמב ונרחב אל

 והשימ םא ,ןכל . בהז היה הלוכ תישונאה הירוטסיהב ךרע לש דיחיה חוטבה ןסחמהש
-ה תא שכור ANG  ,בהז לש הווש תומכ התואב הבוגמ השיכרהש תעדל ךירצ הנוקה ,

.השקב יפל גישהל הלוכיו הנוקה תולעבבש
Ø -ה ,ןכל Aureus Nummus Gold ."םיסכנ יוביגב ביצי עבטמ"כ גווסמ

Ø Aureus Nummus Gold לש ריחמה  יוביג ,תאז םע . תוסרובב תונתשהל יושע
-ה ינוקו ,תאז השוע אל ולש יסיסבה בהזה ANG  לכב בהזל הרזחב ףילחהל םייושע

. תע

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

ü .בהז יוביג בקע יתימא ךרע סיסב לע תרבגומ תוביצי
ü .בוש תונשל ןתינ אלש העובק הקפסא

ü .םיכוותמ ןיא
ü .קנב ןובשחב ךרוצ ןיא

ü .ןומאב ךרוצ ןיא
ü .תוידיימ תואקסע

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

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

.ישילש דצ לש תוערפהו
ü .םש םוליעב

ü .תורקי תוכתמו םייפרגוטפירק תועבטמ ,טאיפ תועבטמ בורל תישפוח הפלחהל ןתינ

Aureus Nummus Gold םיילאיצנטופתונורתי-
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KYC יקוחהםומינימללבגומ
Compliance -ו KYC דואמםייביטקלסלוכפהםיברםייסנניפתודסומ .ינוגראויביטרטסינימדאטויסלוכפה

בוריסללוכהז .תיטפשמהשירדלכלרבעמהברהתוגרוחרשא ,תוקידבםיעצבמוםהיתוחוקללסחיב
וטפירקהתועבטמ .תוססובמתורבחרובעםגםימייקקנבתונובשחתריגסוקנבתונובשחתחיתפלהפיגמ

-בונאו .תמיוסמהביסמועיפוה Aureus Nummus Gold תכרעמההריתוהשםירעפהלכתאאלמלםינווכתמ
-בונא .תיסנניפה Aureus Nummus Gold תוחוקללברסנאלםלועלךאתויטפשמהתושירדהלכתאאלמנ

.תיתורירשתישיאתוינידמללגב

ןומא
םישנאינשןיבהקסעיזוחלהנלךיאאוהםיילבולגהםיקוושהתומדקתהתאםיבכעמשםיירקיעהםירגתאהדחא

-ה .ינשהתאדחאםיריכמםניאש Aureus Nummus Gold ולשםכחההזוחהתנפצהידילעהיעבהתארתופ
 ,תאזמהרתי .הזתאהאראלאוהשרמוללוכידחאדצשיוכיסןיאןכל .ףתושמתונובשחסקנפלעהקסעעדימו

המ ,ןכלו ,תחאלשכתדוקנאללםירזובמםיתמצתועצמאבעצובמ ,תיקסעההקסעהתאעצבמה ,םכחההזוחה
.עדימןדבואינפמןיטולחלםיניסחוהלבחינפבןיטולחלםידימעלםתואךפוהש

הימונוטוא
-ה Aureus Nummus Gold  ,םיכוותמלעךמתסהלךרוצןיאהלשיסיסבהםכחההזוחל .ןיטולחלימונוטואאוה

תכרעמתועצמאבתשרבלהונמעוציבה ,ןכלערתי .רכמםכסהברשקתהלידכםירחאםיכוותמןכוןידיכרוע
.םייספאטעמכתויועטהתוחיכשותרזובמ

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

ןיטולחלםיחוטבםיכמסמהשהחיטבמהיפרגוטפירק .תחאלשכתדוקנןיא ,ןכל .תרזובמתשרבןסחואמלכה
 ,חילצהלידכ .םירקאהלהשיגהקינעמהניאםירזובמהםירפסהתייגולונכטןכש ,תיספאטעמכותוחיכשו

.עצבלןתינאלשהמישמ-םינושםייפרגואיגתומוקמבתינמזובםיברםיבשחמ1000-לץורפלוכרטציםירקאה
תּוריִהְמ

לעםיססובמהםימכחםיזוח Aureus Nummus Gold תריינה .םייתרוסמםיזוחרשאמםושיילרתויםיריהמ
קושבתשמשמהניאיתרוסמקושברכמםכסהברשקתהלתנמלעתשרדנה Aureus Nummus Gold ססובמ

לשםימכחהםיזוחה ,הנכותבשומישתועצמאב .ןיי'צקולבה Aureus Nummus Gold הנכותדוקלעםיכמתסמ

 .ןיטולחליטמוטואבצמבתויקסעתואקסעתוריהמבעצבלותויטמוטואלתומישמךופהלתנמלעחטבואמ
.ןיטולחלתחטבואמוןדבואתחכוה ,הלבחתחכוה ,האנוהתחכוה ,ןיטולחלתיטמוטוא ,תידיימאיההקסעה

תפיוזמהרוחס
-הססובמוילע ,יסיסבהםכחההזוחה Aureus Nummus Gold דוקהתועצמאב .םיפיוזמםירצומלשהריכמלטבמ ,

תיתרוסמתיזכרמתיקסעהמרופטלפברשארבד ,תולקבםירצומתמאלובוקעלןתינ ,יסיסבהרזובמההנפצהה
םימרוגםעהלועפףתשלןתינאל .םידדצהתמכסהלעססובמםכחההזוחהעוציב ,ךכלרבעמ .ירשפאוניא

יססובמםיזוחבקסעתהלידכםלועהיבחרבםינוש Aureus Nummus Gold.

רזוחבויחתאנוהןיא
תועצמאבםלשל ,רצומתונקללוכיהנוקשאוהםייתרוסמהםיקוושבםירכומלשםיירקיעהםירגתאהדחא

ןוגכםיתוריש PayPal ועפשוהרשאםיברםיקסעםנשי .ןכמרחאלםולשתהתאלטבלידכהרבחלרשקתהלזאו
םע ,תאזםע .הצראלשתוכיאלשהרוצברסמנוארסמנאלםלועמרצומהיכןועטללוכיהנוקה .וזהטישמהערל

יססובמםימכחםיזוח Aureus Nummus Gold רחאלתואקסעהתאתונשלירשפאיתלבטעמכואדואמהשק ,
רחאלךא ,םידעוימההקסעהואהריכמהיאנתלעםיכסהלתורשפאהיהתרכומלןהוהנוקלןה .ןהילעומיכסהש

יססובמםיזוחלשוזההטושפהתיתוהמההנוכתה .הלטבלןתינאלהקסעהעוציב Aureus Nummus Gold
.תואקסעבןוחטיבלשרתויהברהההובגהמרלהאיבמ
-םילהונמקושהתומוקמוםילהנתמםיקסעהובשןפואבהכפהמללוחלםירומאםימכחםיזוחשרורב ,ףוסבל
 ,הריכמלשתרבגומתואדוורתויורתויברןווגמ ,הכומנתולע ,תוליעיהחיטבמתיסיסבהןיי'צקולבהתייגולונכט
.םייקסעםיזוחעוציבלשתטלחומתואדוו

תויקסע תואקסע תונורתי- יונישב ךרוצה
Aureus Nummus Gold לע ססובמ
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 תיתרוסמה םימולשתה תכרעמ
 תיטיא ,הרקי איה םויה לש
.ןומאו החטבא תורפהב האלמו

רָָקי
יטיא & -ה תושירד םע KYC  תוכלוהה

 תולבגה םיליטמ םיקנבה ,תורבוגו
 תלבק וא הרימש לע רתוי תוקודה
 םיקנב2008 זאמ .קנב ןובשח
 םיברסמ וא םימייק תוחוקל םיקיספמ
 םיכלוה םירפסמב קנב תונובשחל
.ילאיצננופסקא ןפואב םילדגו

םיליבגמ םיקנב

 לכ איה ליגר עבטמ לש תירקיעה היעבה
 שי .דובעל ול םורגל ידכ שרדנש ןומאה
 תא ליפשי אלש יזכרמה קנבה לע ךומסל
 טאיפ תועבטמ לש הירוטסיהה לבא ,עבטמה
 לע ךומסל שי .הזה ןומאה לש תורפהב האלמ
 וריבעיו ונלש ףסכה תא וקיזחיש םיקנבה
 ילגב ותוא םיוולמ םה לבא ,תינורטקלא ותוא
 .הברזרב רירבש ישוקב םע יארשא תועוב
 תויטרפב םיקנבה לע ךומסל םיכירצ ונחנא
 תוהז יבנגל ונתי אלש םהילע ךומסל ,ונלש
 ךומסל ונילעו ,ונלש תונובשחה תא ןקורל
 ףסכה תא םילבקמ השעמל ונחנאש םהילע
.ותוא םיכירצ ונחנאשכ הרזחב ונלש

ןומא תייעב

-מ רתוי 32%  םלועה תייסולכואמ
 םירחא םיעצמא אלל ,תיאקנב הניא
 םימולשת עצבלו לומגת לבקל
.דיב די הרבעהב רשאמ

קנב אלל

םירגתאה
ו תיתרוסמה תואקנבה לש תויעב

ו
םולשת תוכרעמ

!םייסנניפהםיקוושבםירגתאותויעב
?וטפירקהתועבטמלשםתיילעעודמ
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 האנוה אלל ,הרוזנצ אלל ,התבשה אלל
 לוקוטורפ .ישילש דצ לש תוברעתה אללו

ERC20 ססובמ סוזנצנוק ANG לש  חוטב
.ןיטולחל

-ה Aureus Nummus Gold
 לשב היצלפניאמ ןיטולחל יקנ
 ולש הנתשמ יתלבה עציהה
-ה.חצנל Aureus Nummus Gold  תא בייחמ וניא

 יארשא וקב אל םגו קנב ןובשחב קיזחהל םישמתשמה
 תועבטמהמ דחאב קיזחהל תנמ לע יארשא סיטרכ ןוגכ

.Aureus Nummus Gold לש םייפרגוטפירקה

-ה ANG  תוביצי קפסמ
 תיתועמשמ תרפושמ
ולש בהזה בגל תודוה

Aureus Nummus
 וא יזיפ בהזב הבוגמ
 בהז ךרע הווש
.תורישי הצקוהש

תואקסע
 םילוז ,םיידיימ טעמכ םה
.םילקו

:תולודגה םולשתה תוכרעמ לכל םאות
 Aureus Nummus רובע םלשל לוכי התא

Gold  סיטרכ ,תיאקנב הרבעה ,ןמוזמב
 תוכתמו םייפרגוטפירק תועבטמ ,יארשא
.תורקי
 לש בהזה תועבטמ תא תונקל םג ןתינ

Aureus Nummus  ,החנהב ,הרזחב ךלש
 ,יארשא סיטרכ ,תיאקנב הרבעה ,ןמוזמב
.תורקי תוכתמו םייפרגוטפירק תועבטמ

-ה Aureus Nummus 
Gold-

ןוכסיחוםימולשתבשדחןקת םיימואלניב

 בהזב הבוגמ ילטיגיד עבטמ
.ימינפ ךרע לעב

-ה ANG  לוקוטורפ .ךלש ןומאה תא שרוד וניא
 תתל ךרוצה תא ןיטולחל לטבמ הלש סוזנצנוקה
.םיכוותמב ןומא

-ה ANG  וא תונובשח םלשל ידכ םיקנבל קוקז וניא
.םילומגת

-ןורתפה Aureus Nummus Gold
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: למס ANG

:תופלחה
,https://aureus.nummus.gold ונלש טנרטניאה רתאב תוסרובה

.www.coinmarketcap.com וא

: ןומיסא קיפנמ Simplexx Ltd )הינטירב( .
: םינומיסא להנמ Quantum Computing Labs Corporation )הדנק(

: ינכט חתפמ Quantum Computing Labs Corporation -ו )הדנק( AN Aurum Dynamics Corporation
)ב"הרא(

:סכנ רואיתו גוס
• -ה Aureus Nummus Gold ANG :למס( .בהזלךרעהוושואיזיפבהזבךמתנהילטיגידעבטמאוה )

• יבגלשושוריפ "בהזידילעךמתנ" ANG  ,תונמאנןובשחלוסנכויבהזלךרעהוושואבהז ,ירוביצרוזחמלםיסנכנש ,
.רחאןובשחוארקורבןובשח

• ANGs -ה )****( .ןומיסאהלהנמואןומיסאהקיפנמדבלמרחאוהשימתולעבבםהרשאכ ,"ירוביצרוזחמ"בםיאצמנ
ANGs םהירוביצרוזחמלםירתומהםידיחיה ANGs רובעםלשלידכםימייקםייטרפתועבטמ .בהזבםיבוגמה

.תולבגהוםיאנתהאר ,תורחאתויולעוחותיפתויולע
• -ה ANG ןקתוםירזובמהםירפסהתייגולונכטלעססובמוןיטולחלרזובמ ERC20.

• לשהנימזהתומכה ANGs ףיסוהלוארוצילןתינאל .)תודיחי(תועבטמןוילירט60-לחצנלהעובק ANGs .םישדח

:חתפמ תודוקנ
• -התולעבבןה ,בהזלךרעהוושואבהזבתוברזרה Token Administrator .)םיירוביצהתועבטמה(

• תריכממתועבונהתוסנכהבשומיש ANG תריכממתוסנכהה : ANG בהזלךרעהוושואבהזתסנכהלושמשי
תולמע ,ןובשחתולמע ,הקסעתולמע .להנמהידילערחבירשא ,רחאןובשחוארקורבןובשח ,תונמאנןובשחל
.וכוניולוחלםייושעםירחאוםיסמ ,ןיפילח

• לשתרזוחהשיכר ANGs יקיזחמ : ANG -התאףילחהלםינומיסאהלהנממשקבלםיאשר ANGs ואבהזלםהלש
-הלשקושהריחמלעססובמהרמההרעש .תולבגההוםיאנתלהפופכהרזחהשיכרה .בהזלךרעהווש ANG.

• -התאהרזחבהנקנדימתונא ANGs  )2( ,יטירבהואידנקהקוחברדגומשיפכןוילעחוכ )1( :םיאבהםירקמבטעמל
תיקוחיתלבתוליעפלדשחשיםא )5( ,םיקסעוא/וםיקוושבתוליזנתויעב )4( ,םייטפשמםירוסיא )3( ,טפשמתיביווצ
.תולבגההוםיאנתבתורומאהתולבגה )6( .הפלחההתשקבלהביסכקושבהיצלופינמלוא

• לעתולעבה ANGs לכואםידנדיביד ,תוימרפ ,תויבירלבקלתוכז )ב( ,העבצהואלוהינתויוכז )א( :תקפסמהניא
תוקזחהבתולעב )ד( ,םידספהוםיחוור ,םידנדיביד ,ךרעתוריינ ,הרבחלכבתויוכז )ג( ,הסנכהלשתרחאהרוצ
.בהזה

• -ה ANG .)לחהקוחלףופכב(תולעבושומיש ,הרבעהיבגלתולבגהןיא .ישפוחרחסלןתינ
• -הריחמ ANG .ללכבםיינשמהםיקוושבותונושהוטפירקהותועבטמהתוסרובבתונתשהליושע

• .םיפסונםיטרפלתולבגההוםיאנתבןייעאנא

:המכח הזוח תבותכ https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 6fa
:טנרטניא רתא https :// aureus.nummus.gold

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

:עובק ללוכ םוכס
ANG = 60,000,000,000,000 ANG ןוילירט60

ANGs ףיסוהל וא רוציל ןתינ אל .חצנל עובק הז .תועבטמה עציה ךס תא גציימ הז רפסמ .םישדח
:ילמינימ ןיפילח רעש

100,000ANG = 1 )*****( קד בהז לש היקנוא
ANG ילעב הז ןיפילח רעש לע ססבתהב -ה תא ףילחהל םילוכי ANG .תורחא תורוחסל וא בהזל הרזחב םהלש

:)*( תירוביצ הצופת לש רעושמ רפסמ
ANG = 589,000,000,000 ANG ןוילירט0.589 )**(

ANG לכ  ריחמב תולת אלל .בהזל ךרע הווש וא בהזב הבוגמ תויהל בייח תירוביצ הצופתל עיגמש ,)****(
ANG לש ימויה קושה  לכ רובע תונמאנה ןובשחל בהז ךרע הווש וא בהז יליטמ לש היקנוא1 דיקפהל שי ,

100,000ANG .רוביצה רוזחמל םיאבומו םירכמנש ,

רתאבןייעאנא:הברזרב בהזו בהז יווש www.an.gold

:לגרהףכתורעה
.תונתשהלםייושעותוכרעהםהםירפסמה )*(
יבגלףסונעדימלתולבגההוםיאנתהלש7.16קרפהאר .תולבגההוםיאנתלםאתהבםייטרפהתועבטמלסחייתמהז2020ראונימלחה )**(
.םיירוביצהתועבטמהוםייטרפהתועבטמה
.קושבםייונישלףופכריחמה )***(
תועבטמהוםייטרפהתועבטמהיבגלףסונעדימלתולבגההוםיאנתבןייע .תולבגההוםיאנתהיפלעקרםיירוביצהתועבטמלאיההנווכה )****(
.םיירוביצה

לשריחמה )*****( ANG .ללכבינשמהקושבותונושהוטפירקהותועבטמהתוסרובבתונתשהליושע

חתפמתודבוע
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בהז ידי לע הבוגמ

ימינפ ךרע

תּוביִַצי

ü -ה Aureus Nummus Gold " :למס( ANG םיסכנ הבוגמ ילטיגיד אוה )"
, בהזה ריחמל דמצומ ולש םומינימה ריחמש ,ימינפ ךרע לעב עבטמ

-ל םלוא ANG .ילמיסקמ ריחמ ןיא
ü Aureus Nummus Gold לש ריחמה חותיפל המוק סינכמ יוביג _ בהזה  לע הנגה קפסמ ךכבו ,

 םיעיקשמל תוביציו תוחיטב ,רבגומ ךרע קפסמ הז חתפמ ביכרמ . תוביציב תיתועמשמ היילעו תוכלשה
. םישמתשמלו

ü Aureus Nummus Gold לש ריחמה תיילעל לובג ןיא  עציהל םאתהב תוישפוחב תולעל לוכי וריחמ ,
. יסיסבה בהזה יוביג ידי לע תקפוסמ ריחמב הכימתו ,שוקיבו

ü -ה תא ךפוה בהזה יוביג Aureus Nummus Gold  ךות ,ריחמב תויתדונתל עיגפ תוחפו רתוי ביציל
.הלעמ יפלכ ולש ריחמה לאיצנטופ לע הרימש

ü -ה ANG  תינכפהמה תונשדחה .םירחאה וטפירקה תועבטמ בורו טאיפה תועבטמ לכ ומכ ןיאמ שי רצונ אל
-ה לש ANG  תועבטמ לש ולא םע יקוח ךליה לש יטרדנטס טאיפ עבטמ לש תונורתיה תא תבלשמ

 ךרע הווש וא יזיפ בהז יוביג תועצמאב תומיאל ןתינש יתימא ךרע תקפסמ ליבקמבו ,םייפרגוטפירק
.בהזל

ü Aureus Nummus לש בהזה סוסיב ידי לע תגשומ וז הרטמ  הצקוהש בהז ךרע הווש וא יזיפ בהז לע
ANG יקיזחמש איה תועמשמה .תורישי -ה תא ףילחהל םילוכיו בהזב דחיב םיקיזחמ ANG  הרזחב םהלש

.)תולבגההו םיאנתל ףופכב( תורחא תורוחסל וא בהזל

Aureus Nummus Gold-
ונלשדעיהאוהךלשיסנניפהטלקמה
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 תוחיטבו ןומא

 אל רבכ םה

.היעב

ü .Aureus Nummus Gold םע היעב וניא ןומא

ü  ימינפה ךרעה ללגב קנב ומכ ןמיהמ ישילש דצ ךירצ ךניא , םייתרוסמ תועבטמל דוגינב
Aureus Nummus Gold לש רזובמה ןוגראהו ףוקשה  תונובשח םלשל לוכי התא .

.קנב לש תוברועמ אלל תורישי םילומגתו

ü  Aureus לש הרדגהה לע וא ךרעה לע עיפשהל וא תונשל הלוכיש תחא תושר ןיא
Nummus Gold  לש תיתליהק המכסה ךמס לע דקפתמו , ןיטולחל רזובמ אוהש ןוויכמ ,

.Ethereum תליהק

ü -ה Aureus Nummus Gold  אלל ולש תינכותה סיסב לע ןיטולחל ימונוטוא ןפואב לעופ
. ישילש דצ לש תוערפהו האנוה ,הרוזנצ ,התבשה לש תורשפא לכ

ü .םיילבולג םימולשת עצבל םישרדנ םיכוותמ אללו ךוותמ אלל

ü -הש Aureus Nummus Gold . םלוכל ןוכסיחו םולשת תכרעמכ דקפתל יושע

Aureus Nummus Gold תוחיטבוןומא-
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היצלפניא ןיא

העובק הקפסא

היירכל ןתינ אל

ü -ל Aureus Nummus Gold  ןוילירט60 לש ילמיסקמ רפסמ . בוש ותוא תונשל ןתינ אל םלועלש לבגומו עובק עציה שי
Aureus Nummus לש בהז תועבטמ דוע ויהי אל .חוטבה קנראב ןסחואמו הריכמל ןימז תועבטמ .םינימז

ü ANGs לש תילמיסקמה תומכה  םאתהב ,ב"הרא רלוד דראילימ900-כ איה ,ב"הרא רלודב תאטובמ ,השיכרל הנימזה
-ה ןוזח לע ססבתהב רחבנ הז םוכס .יחכונה קושה ריחמל ANG  בר רפסמל םיאתי רשא ,ימואלניב ןוכסיחו םולשת רישכמכ

.תויקסע תואקסע לש

ü  תומכ םאו םאולמב ומלוש םה םא קר רוביצה ברקב בבותסהל םילוכיו חוטב חישק קנראב םיקזחומ םינימזה תועבטמה
-ה תועבטמ תא תובגל תנמ לע תונמאנב הדקפוה המיאתמה בהזה ANG . ימינפ ךרע םע ורכמנש

ü -ה Aureus Nummus Gold .ימואלניב ןוכסיחו םולשת יעצמאכ שמשל יושע ךכמ האצותכ
ü -ה Aureus Nummus Gold .חצנל העובק תועבטמה תומכ . היירכל ןתינ וניא

ü -ה Aureus Nummus Gold .ולש בהזה יוביג ללגב ךרע לעב ביצי עבטמכ ודעיל עיגהל דעונ

ü Aureus Nummus לש בהזה עציה .תועבטמ ןוילירט60-ב חצנל עובקו לבגומ רוזחמב
ü  תא לידגהל םהלש לבגומה לאיצנטופה לשב בר ךרע ילעב תויהל םילוכי היירכל םינתינ םניאש םייפרגוטפירק תועבטמ

-ל .בהזה ריחמ איהש הרומת םולשתב קר לדגש ,עובקה עציהה ללגב הרוק הז .םלדוג ANG  חצנל העובק הקפסא שי
ANGs .היירכל םינתינ םניאו ANGs ,םיילנויצנבנוק תועבטמ ומכ ןיאמ שי םירצונ אל  ןיב םיוושמ ונייה םא .טאיפ ףסכ םניא

-ל ןיוקטיב ANG ANG לש ללוכה ריחמה ,לשמל ,  דמוע תאז םע ןיוקטיבה לש ריחמה .לבגומ עציהה יכ תולעל יושע
-ה .הרומת אלל קושל ףרה אלל סנכומ שדח ןיוקטיבש ןוויכמ וכרעמ דרוי וא היצנגטסב ANG  הבוגמ קר אל תאז תמועל

רתוי תונשל ןתינ אל ולש תועבטמה רפסמש ,תותימצל העובק הקפסא ול שי אלא ,בהזב

Aureus Nummus Gold ךלשתוביציהעלס-
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םֵאֹות
ישפוח ןפואב הרמהל ןתינ

הלק היינקו הריכמ

ü -ה Aureus Nummus Gold  יארשא וק וא קנב ןובשחב קיזחהל םישמתשמה תא בייחמ וניא
-Aureus Nummus Gold לש םייפרגוטפירקה תועבטמהמ דחאב קיזחהל ידכ יארשא סיטרכ ןוגכ

 Aureus לש .תורקי תוכתמ וא םירחא םייפרגוטפירק תועבטמ ,ףסכ רימהל םיכירצ טושפ םה
Nummus Gold .וב שמתשהל

ü Aureus Nummus Gold רובע םלשל לוכי התא  ,יארשא סיטרכ ,תיאקנב הרבעה ,ןמוזמב
. תורקי תוכתמו םייפרגוטפירק תועבטמ

ü Aureus Nummus לש בהזה תועבטמ תא הרזחב תונקל ןתינ  ,תיאקנב הרבעה , ןמוזמב החנהב
. תורקי תוכתמו םייפרגוטפירק תועבטמ ,יארשא סיטרכ

ü -ה Aureus Nummus Gold  רלוד ,ורוי ,ירציווש קנרפ ,ןיוקטיב ,בהזל תישפוח הפלחהל ןתינ
 תפלחהל שימש הז .םירחא םיבר םייפרגוטפירק תועבטמו ינפי ןי ,ילרטסוא רלוד ,ידנק רלוד ,ב"הרא
.תידדהה הלועפה תלוכי תרבגהל םינוש םייפרגוטפירק תועבטמ

ü -ה Aureus Nummus Gold  עבטמ אוהו ,יאנועמקו ינכרצ ,ינוגרא ימוימוי שומישל יונב
. ןוכסיחו תויולחנתה ,תולובג יצוחו םיימוקמ םימולשתל ינוכסחו ריהמ יפרגוטפירק

Aureus Nummus Gold ךלשקסעהרובעילאידיא-
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-ה Aureus Nummus Gold  םיאתי אבה חותיפה בלשב
M2M תואקסעל  תיגולוקא תכרעמ קפסי הז . )הנוכמל הנוכמ(

 ,תולק תואקסע-ורקימ קפסל ידכ ןיי'צקולבה תייגולונכט לע היונבה
.תמא ןמזב השוחת תורסחו תוליעי ,תוחטבואמ

-ה Aureus Nummus Gold  לש טנרטניאה רובע םג ןנכות
( םירבדה IoT  התרטמש הבחרהל תנתינ תיגולוקא תכרעמכ , )

IoT לש הקינכמה תא רפשל -ה תביבס ךותב .תויקסע תואקסעו
IoT, Aureus Nummus Gold  רשפאי אבה חותיפה בלשב

 לע תולעהל ןתינש טקייבוא לכל תעד לוקיש ךרע תאצקהו בקעמ
.תעדה

02

01

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

אבהחותיפהבלש
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-ה Aureus Nummus Gold  קינעמ וניא

,סכנ וא הרבח לכב תוינמ וא תיביר םוש

 Aureus Nummus תא הרזחב תונקל ןתינ

Gold .החנהב

-ה Aureus Nummus Gold  ךרע ריינ וניא

SEC יללכ ידי לע רדגוהש יפכ .םילחה

Aureus Nummus Gold לש ךרעה  התחלצהב יולת וניא

.יהשלכ הרבח וא תיקסע תינכות לש

01

02

03

04

תונעה
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-בהמסרופשיפכתיחכונהםתסרגב "תויטרפהתוינידמ"םגומכ "תולבגההוםיאנתה"
https://aureus.nummus.gold  .)"תגצמה"(וזתגצמלשהמלשהלוךשומישליטפשמהסיסבהםה

ינפתופוצתורהצה"הווהמגצומהעדימה ,ןאכםילולכהתוירוטסיההתודבועהתורהצהטעמל
ב"הראבךרעתוריינתסרובקוח ,1933תנשמב"הראלשךרעהתוריינקוחתועמשמב ,"דיתע
תוריינתקיקחםילחהו1995תנשמםייטרפךרעתוריינלשהיצגיטילבהמרופרהקוח ,1934תנשמ
ריחמלסחיבתורהצה ,רתיהןיב ,תוללוכדיתעינפתופוצתורהצה .ץוחבוב"הראבתרחאךרע
 .ידיתעהימלועהילכלכהרוצייהתכרעהתומכויותיעה ,תועבטמהיריחמתכרעה ,בהזלשידיתעה
ןוגכדיתעינפהפוצהיגולונימרטבשומישידילעללכךרדבדיתעינפתופוצתורהצהתוהזלןתינ
וא "תוינכות" ,"ךשמה" ,"ןימאהל" ,"תופצל" ,"ךירעהל" ,"לדתשל" ,"ןווכתמ" ,"הפצמ" ,"הצרי" ,"יושע"

םיבושחםימרוגותומיוסמתוחנהלעססבתהבתושענדיתעינפתופוצתורהצה .המודחונימ
לשלעופבםיגשיההואםיעוציבה ,תואצותלםורגלםילולע ,םינוכנםניאםאש ,םירחא Aureus 

Nummus Gold ואםיאטובמהםיידיתעםיגשיהואםיעוציב ,תואצותמתיתוהמםינושתויהל
תויגטרטסאיבגלתוברתוחנהלעםיססובמהלאכעדימותורהצה .הלאכתורהצהמםיעמתשמ

-ההבשהביבסהותוידיתעותויחכונתויקסע Aureus Nummus Gold ריחמתוברל ,דיתעבלעפי
םיגשיהואםיעוציב ,תואצותלםורגלםילולעשםימיוסמםיבושחםימרוג .תויופצהתויולעהובהזה
תויתדונת ,רתיהןיב ,םיללוכדיתעינפתופוצתורהצהבהלאמיתוהמןפואבםינושתויהללעופב
 ,תוכתמתוששואתהוםיבאשמוםילרנימתודותע ,ןדמואללעופברוצייהןיבםירעפ ,בהזהריחמב

-התאםילהנמהםידדצלםירושקהחותיפינוכיסותילועפתהיירכ Aureus Nummus Gold תולבגה ,
 ,עבטמתודונת ,)יוסימבםייונישקראלךאללוכ(תויתלשממתויושרלשתויוליעפ ,תוירוטלוגר
תופופכדיתעינפתופוצתורהצה .תורחתוהסרובבתויתדונת ,לוליד ,ימלועהילכלכהםילקאה
 ,לעופבתואצותלםורגלםילולעהםירחאםיבושחםימרוגותויואדויא ,םיעודיאלוםיעודיםינוכיסל

לשםיגשיההואםיעוציבה ,תוליעפהתמר Aureus Nummus Gold הלאמתיתוהמםינושתויהל
לשהעפשהה :קראלךאתוברל ,תורהצה .הזכדיתעינפהפוצידילעםיעמתשמואםיעבומה
תלהנהשוכרתהנממשםיבאשמהתולועפלעהטילשרדעיה ,םייללכםיילכלכוםייקסעםיאנת

Aureus Nummus Gold םינוכיסתוברל ,הלאתולועפלםירושקהםינוכיסותורחאתורוחסובהז

תוליעפלשלעופבתואצות ,תיתביבסותיתלשממהיצלוגר ,תימואלניבתוליעפלםירושקה
לככטקיורפהלשםירטמרפבםייונישותוילכלכתוכרעהלשתונקסמ ,תפטושםישופיח
תודונת ,בהזהריחמבתודונת ,םילרנימלשתוריחסבםינוכיס ,ללכתשהלתוכישממתוינכותהש
ןוכיסימרוגתורחאתודוקנהברהםגומכ ,תוינמהקושבתויתדונת ,םירעשתיבירוןיפילחירעשב

תלהנהשתורמל .הזבלשבםיעודיאל Aureus Nummus Gold םיבושחםימרוגתוהזלהתסינ
ינפתופוצתורהצהבתולולכההלאמיתוהמןפואבתונושתויהללעופבתואצותלםורגלםילולעש
אל .םיננכותמואםירעושמ ,ופצשיפכתויהלאלתואצותלםימרוגשםירחאםימרוגונכתיי ,דיתע
םייושעםיידיתעםיעוריאולעופבתואצותהןכש ,תוקיודמכולגתיהלאכתורהצהשחיטבהלןתינ
ךמתסהלםיכירצאלםיארוקה ,ךכיפל .הלאכתורהצהבםייופצההלאמיתוהמןפואבםינושתויהל
ואתויהלהיושעהרבחהתגצמ ,הזךמסמבתונומתה .דיתעינפתופוצתורהצהלעהדימהלערתי

-מאל Aureus Nummus Gold תלהנה .הילאסחייתהלוא Aureus Nummus Gold תבייחתמהניא
םילחהםיקוחלםאתהבאלא ,הינפהבתובלושמואתולולכהדיתעינפתופוצתורהצהלכןכדעל
חרכהבאלוםיילמסתויהלםייושע ,רחאעדימרמוחבווזתגצמבםינוטרסותונומת .)ךרעתוריינ(

-לםיסחייתמ Aureus Nummus Gold תואיגשואתונווכמאלתואיגשליכהלהיושעוזתגצמ .
תלהנהש ,הדלקה Aureus Nummus Gold תלהנה .הלעדונשעגרבןקתלבייחתת Aureus Nummus 

Gold תלהנה .תונווכמאלהדלקהתואיגשואתואיגשלתוירחאלכתלבקמהניא Aureus Nummus 
Gold  .קושהיכרצותוביסניונישלביגהלתנמלעתעלכבתולבגההוםיאנתהתאתונשלתיאשר

תאץיפהלםישרומהםידיחיהםיפוגה Aureus Nummus Gold םה Simplexx Ltd -ו Quantum 
Computing Labs Corporation.

עדימויטפשמרותיובתכ
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