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 توفر خدمات النظام البیئي األدوات التي یمكن من خاللھا تخطیط
 األعمال التجاریة، والتحقق من صحة نموذج العمل الخاص بھا

 واقتراح الشيء نفسھ لممولي العمالت الرقمیة والشركاء في جمیع
أنحاء العالم بجدیة وشفافیة وإمكانیة التشغیل الداخلي.

 إن عالم األعمال في تحول مستمر وسریع، والنماذج المنظمة لتحلیل
 المقترحات الجدیدة تتطور باستمرار، ویواجھ أولئك الذین یرغبون في
 بدء نشاط تجاري مجموعة ضخمة من المعارف واألسالیب والنماذج

وأفضل الممارسات التي قد یصعب تنظیمھا وإنجازھا.

 تكمن الصعوبة الرئیسیة في النظام التشغیلي الذي من الضروري
 المضي قدًما فیھ، باإلضافة إلى عدم قدرة صاحب العمل المبتدئ
 أو مؤسس الشركة الصغیرة، وأحیاًنا الِحَرفي على صیاغة أفكاره

 ووصفھا بأسلوب سلس ومفھوم ألولئك الذین ال ینتمون لقطاع
 األعمال ذاتھ، كما لیس لدیھم المقدرة أیًضا على االتصال بممولي

العمالت الرقمیة المشفرة وإقناعھم لدعم أعمالھم مالًیا.

 PGF500 منصة خدمات النظام البیئي
 التي یمكن الوصول إلیھا من خالل العملة

 الرمزیة PGF7T، وتسمح للشركات الناشئة
 والشركات الصغیرة بھیكلة أعمالھا وتحدیدھا

 وعرضھا في السوق الدولیة.

العقبات التي تنشأ في بدایة خوض غمار إنشاء أعمال تجاریة ھي:

 افتقار وجود عملیة محددة: لم یكتب مؤسسو الشركات الناشئة أو
 الحرفیون، في جمیع الحاالت تقریًبا، خطة عمل مطلًقا، ولیس لدیھم
 أي معرفة بكیفیة صیاغة تلك الخطط وال یتوفر لدیھم دلیل التباعھ
حول كیفیة كتابة المسودة األولى من أجل إصدار عرض تقدیمي.

 صعوبة تحلیل المبادرة: یصل لكل من ممولي العمالت الرقمیة
 المشفرة العشرات من األفكار في شكل وثائق، ویقرؤونھا جمیعھا
 بأسالیب مختلفة وبلغات مختلفة، والتي تكون أحیاًنا غیر مناسبة،
 وغیر فعالة، مما یؤدي في كثیر من األحیان إلى رفض ممولي
 العمالت الرقمیة المشفرة األفكار الرائعة التي لم یتم توصیلھا

بطریقة جیدة.

 قلة المعرفة االقتصادیة/المالیة األساسیة: ِمن ّیقترح المبادرة،
 في كثیر من األحیان، ال یمتلك األدوات الالزمة لصیاغة وعرض
 المیزانیة العمومیة، وبیانات اإلنتاج أو السوق التي یمكن أن تنجح

المبادرة ذاتھا فیھا.

:ICO التفاعل مع عالم التمویل والطرح األولي للعمالت الرقمیة 
 في العدید من البلدان یكون األمر معقًدا وطویًال للوصول إلى رأس

 المال المخاطر والمستثمر الممّول، باإلضافة إلى نجاح الطرح األولي
للعمالت الرقمیة ICO بالسوق.

 
 استخدام األدوات المالیة: ال یكون لدى أصحاب الشركات الناشئة أو
 الشركات الصغیرة والمتوسطة المعرفة باألدوات المالیة لكي یتمكنوا
 من اختیار األداة التي تناسب عملھم أو استراتیجیة النمو التي یرغبون

في تنفیذھا.

 صعوبة الوصول إلى المھارات المھنیة: بالنسبة للشركات الناشئة أو
 الشركات الصغیرة والمتوسطة، من الصعب الوصول إلى الخدمات

 االستشاریة المتكاملة لتخطیط األعمال، كما أن شبكة اإلنترنت
 ملیئة بالمھنیین المدربین الذین یجدون صعوبة في توسیع سوقھم

االستشاري.

 نحن، في PGF500، نؤمن بأن نظاًما مدمًجا من الخدمات المتكاملة
 والقابلة للتشغیل الداخلي والمجتمعي سیسمح لنا بالتركیز بشكل أفضل

 على مبادرات األعمال التجاریة، ومن خالل السماح لنا بالتفاعل
 مع عالم التمویل واألدوات المالیة عبر قاعدة بیانات "بلوك تشین"،

 سیساعد في تحسین النظام البیئي لبدء األعمال التجاریة للتحقق
 من صحة المبادرات ودمج أصحاب الشركات الناشئة أو الحرفیین

 الموحدین كجزء ال یتجزأ من الجیل القادم من المبدعین.

الملخص التنفیذي



األھداف الرئیسة
 السماح للشركات الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة

 بطلب رأس مال مشفر من خالل الطرح األولي للعملة
 رقمیة MicroICO، مصدق علیھا ومعتمدة من قبل
 تطبیقات الذكاء الصناعي وتعتمد على العملة الرمزیة

.PGF7T

Rockets Hub إنشاء حساب على الروكتس ھب 
 حیث یمكنك المشاركة بأمان كامل ومن خالل العملة

 الرمزیة PGF7T في الطرح األولي للعمالت الرقمیة
.MicroICO

 تزوید المؤسسات بخدمات الجیل التالي لتخطیط األعمال
 وتنظیمھا من خالل عملیة PGF500 ذات األربع ركائز

المحددة والموجھة نحو تحقیق النتائج

 إنشاء مجتمع یعزز ثقافة واعتماد األدوات
التكنولوجیة/المالیة القائمة على البلوك تشین

 
 تطویر نظام الذكاء االصطناعي الذي یحلل مبادرات

األعمال ویسمح بتحلیل سریع ودقیق

 تطویر منصة تبادل خدمات التكامل بین الشركات الناشئة
 والشركات الصغیرة والمتوسطة والمھنیین المتخصصین

PGF7T معتمدة على العملة الرمزیة

 تعزیز االتصال المباشر بین األعمال التجاریة والتمویل
 من خالل النظم المتخصصة والرأسیة اعتماًدا على السوق

واألھداف والمبیعات

 الحفاظ باستمرار على معاییر األخالقیات المھنیة
 والصناعیة العالیة من أجل تعزیز العالقات بین جمیع

PGF500 المساھمین في مشروع

الرؤیة والرسالة

الرؤیة
 إنشاء والحفاظ على منصة دولیة للخدمات
 التي یمّكن نظامھا البیئي من التكامل بین

األعمال التجاریة والمالیة.

الرسالة
 ترغب PGF500 في تطویر والحفاظ

 على منصة تعتمد على العمالت الرمزیة
 التي تسمح ألصحاب الشركات الناشئة

 أو الشركات الصغیرة والمتوسطة ببناء
 أعمالھم أو نموھا من خالل نظام بیئي من
الخدمات المھنیة والمالیة والتكنولوجیة.
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الحلول من أجل الشركات
الناشئة والشركات الصغیرة

والمتوسطة

 تحاول PGF500 من خالل خدمات
 نظامھا البیئي حل المشاكل التي ستواجھھا

 الشركة الناشئة أو الشركة الصغیرة
 والمتوسطة ال محالة، ِتَباًعا منذ النشأة

وفي أثناء فترة نموھا.

المشكلة
 تجد تلك الجھات المشاركة العدید من المشاكل في عملیة ھیكلة

 و/أو رسملة المبادرة، سواء في مرحلتھا االبتدائیة أو في
المرحلة المتطورة.

 بالنسبة ألولئك الذین یؤسسون شركات صاعدة، فإن التأثیر مع
 آلیات التخطیط وھیكلیة الشركة یكون معقًدا؛ عادًة ما یكون

 للبرامج الجدیدة موارد محدودة ووقت محدود وافتقار تنظیمي
 وظیفي بشكل كبیر لتحلیل الشركة وللخطوات الالزمة لعرض

 أنشطتھا في السوق أو على عالم التمویل أو لتحلیل المبادرة
 نفسھا.

 لذا فإن أدوات مثل خطة العمل، أو الملخص التنفیذي، أو
 العرض التقدیمي أو نموذج األعمال لإلدارة والتطویر، من

 أجل أن تكون مربحة، تحتاج إلى استثمار في الوقت للوصول
 إلى فھم وتعریف استراتیجي.

 الشركات الناشئة لدیھا أیًضا مشاكل في االتصال بسوق
 التمویل. ھذه السوق، وفیما یتعلق بالثقافة المؤسسیة للبلد

 المستھدف، لیست دائما واضحة مباشرة إنما ھي األولویة
 العاجلة بشكل خاص؛ في الواقع، فإن االتصال برأس المال

 المخاطر أو المستثمر المالك أو محاضن المؤسسات یستغرق
  دائًما الكثیر من الوقت.

 بالنسبة ألولئك الذین لدیھم بالفعل عمل حرفي صغیر (شركة
 صغیرة أو متوسطة) أو نشاط صناعي، في حالة الرغبة في

 النمو، فإن القناة الوحیدة ھي عادة مصرفیة أو تمویل مؤسسي؛
 ھذا النوع من األدوات مقّید بالوقت الزمني واإلدارة بل إن

 سوق االقتراض ُتعد سوًقا دولًیا حقیقًیا فقط بالنسبة للشركات
 التي یمكن أن تتفاعل مع ھذه السوق من حیث المبیعات و/أو

 األموال الموجودة بالفعل أو االختصاصات المحددة.

 كل ھذا یخلق حدوًدا لنمو وتطور الشركات الصغیرة
والمتوسطة.

 العدید من الشركات الصغیرة والمتوسطة جاھزة للتدویل
 بسبب جودة منتجاتھا أو خدماتھا، ولكن حتى لو تم إعدادھا من
 وجھة نظر إنتاجیة، فقد فرض النمو نماذج ال تتوافق مع سوق
 االئتمان أو التنمیة على نطاق واسع، وبالتالي تستخدم أدوات

 مثل تخطیط األعمال، العرض تقدیمي، التحلیل المالي بحد
 أدنى دون استغالل كامل للطاقة التي سیتم الحصول علیھا إذا

ُطِوَرت بطریقة صحیحة.

الحل
 بالنسبة للشركات الناشئة (SUP) والشركات الصغیرة

 والمتوسطة (SMB)، فمن الضروري توفیر خدمة بسیطة
 ومتقدمة تقنًیا توفر جمیع األدوات القادرة على اقتراح وتوجیھ

 المستخدم الذي ال یتمتع بالخبرة إلى التوصل لتحلیالت ذكیة
 وسریعة؛ یجب أن ُتمكن نتائج ھذه التحلیالت من زیادة

 عناصر قیمة المبادرة وإظھار نقاط القوة والضعف من أجل
تحقیق تلك األدوات األخیرة النمو للمبادرة ذاتھا.

 ینبغي للشركات، سواء كانت ناشئة أو صغیرة ومتوسطة،
 التوصل إلى نظام یسمح لھا باالتصال مع المھارات المھنیة

 المختلفة التي یحتاجونھا والتي تتجاوز المعرفة المحددة
 لألعضاء المؤسسین أو الموظفین. ھؤالء المھنیون، من شأنھم
 أن یكونوا قادرین على دعم االستشارات أو األنشطة المحددة،

 والمساھمة في كل من زیادة أسواقھم والمساھمة في نمو
الشركات األخرى.

 ینبغي أن تكون الشركات مرتبطة على الفور بآلیة االئتمان من
 خالل حلول االتصاالت واضحة ومباشرة وعمودیة قائمة على

 السوق التي یجب أن تدخل المبادرة فیھ؛ الوصول
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 إلى االئتمان، ومن ثم التواصل مع ممولي العمالت الرقمیة
 المشفرة، ینبغي أن تكون تلك الشركات قادرة على العمل

 بحریة وفي جمیع أنحاء السوق العالمیة دون حدود وقیود من
 خالل نظام یكفل معامالت آمنة، ومبادرات احترافیة، وعودة

 رأس المال، وھامش الربح. وذلك لربط جمیع الشركات
 الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة للوصول إلى االئتمان
 العالمي، بدون وسطاء، ولكن من خالل إدارة آمنة واحترافیة.
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 الشركات الناشئة والشركات الصغیرة
 والمتوسطة في كل بلد حول العالم ھم

 الجمھور الرئیس لـ PGF500؛ تستھدف
 بشكل أساسي المھنیین والوكاالت

 المتخصصة في تقدیم الخدمات االستشاریة
PFG500 والتشغیلیة.  سوف تقوم 

 بالنسبة لممولي العملة الرقمیة المشفرة،
 فیما یتعلق بحدود الموافقة على الروكتس
 ھب Rockets Hub للشركات الناشئة

 أو الشركات الصغیرة والمتوسطة،
باالعتماد وفًقا للوائح المعمول بھا.

 الشركات الناشئة (SUP) & الشركات
(SMB) الصغیرة والمتوسطة

 یسمح النظام البیئي لـ PGF500، من خالل المنصة القابلة
 للتشغیل الداخلي، باالستفادة، فضال عن األدوات الالمركزیة

 والمعتمدة على روح الفریق، من أفضل الممارسات،
 والوثائق حسب الطلب، وعملیات تخطیط األعمال التجاریة

 الموحدة، وآلیات الوصول المباشر مع "رأس المال المخاطر"
PGF7T و"المستثمر المالك"، والوصول المباشر عبر عملة 

 الرمزیة للبنیة التحتیة للطرح األولي للعملة الرقمیة المشفرة
.MicroICO

 یمكنك أن تتصور التالي عند بدایة إنشاء شركة: سُیدرج
 صاحب الشركة الناشئة في تلك المنصة نموذج األعمال

 لإلدارة والتطویر، مدعوًما من قبل المحترفین والمجتمع، ویجد
 تلقائًیا ملخًصا تنفیذًیا، وخطة عمل، وعرًضا تقدیمًیا مملوًءا

 مسبًقا بطریقٍة تلقائّیة.

PGF500 بعد اكتمال الركائز األربع في النھایة، ُتِعّد منّصة 
 تلقائًیا تقریًرا بالنتیجة التي تصل إلى ممولي العمالت الرقمیة

 المشفرة والوكاالت والمھنیین والشركات الناشئة، ویمكنھم
 االتصال بممولي العمالت الرقمیة المشفرة و"تسعیر/تقییم"
 نشاطھا من خالل الطرح األولي للعمالت الرقمیة المشفرة

.MicroICO

المھنیون والوكاالت
 المھنیون والوكاالت ھم الجمھور المصاحب للنظام البیئي

 PGF500؛ یمكن لھذه الجھات المشاركة من خالل النظام
 البیئي وتصنیف السوق الموجودة في المنصة تقدیم الخدمات

 إلى الشركات الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة وظیفًیا
 إلى منطقة النشاط المطلوبة مع تعویض مباشر من خالل

.PGF7T العملة الرمزیة

 لذلك ُتقتَرح وكالة إعالنیة تلقائًیا للشركات الناشئة/الشركات
 الصغیرة والمتوسطة لكي تكتمل مرحلة الركائز األربع أو
 حسب الطلب الكتمال الركائز ذاتھا. تحتوي منصة النظام
 البیئي على بعض الشخصیات المھنیة التي یمكن تصنیفھم

 على النحو التالي: خبراء في تخطیط األعمال، ومستشاري
 األعمال، ومستشاري التسویق، ومسؤولي الدعایة واإلعالن،

ومطوري الویب والبرمجیات، إلخ ...

Coiners ممّولو العمالت الرقمیة المشفرة
 في PGF500 نحن نعتقد أن مجتمع ممولي العمالت الرقمیة
 المشفرة عبارة عن فئة مستخدمین أساسیین تشترك في الموقع

 الكتشاف الشركات الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة
 الناجحة القادمة والمساھمة في الطرح األولي للعمالت الرقمیة

 MicroICO عن طریق العمالت المشفرة اآلمنة كلًیا.

 سُیمكن ممولو العمالت الرقمیة المشفرة المنصة من النمو
 والتوسع باإلضافة إلى تمكینھم من ترویج قوي جًدا غیر

.PGF500 مباشر لجودة ونھج وعملیات

الجمھور المستھدف
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 تدخل PGF500 سوًقا معقدًة مع العدید
 من الخدمات ولكن مع فرص تطویر ھائلة
 ألن القطاع الذي سیكون فیھ الدخول قوًیا

موحًدا ومفتوًحا، بطبیعتھ، على االبتكارات.

السوق المستھدفة

الوالیات المتحدة األمریكیة
 "ارتفع الدوالر بنسبة 2% في الربع الثاني من عام 2018، حیث اُسُتثِمر مبلغ قیاسي قدره $ 23 ملیار دوالر في 1.416 صفقة. ساھم 45

تمویًال ضخًما بحوالي $ 100 ملیون دوالر أو أكثر بشكل كبیر في إجمالي التمویل الفصلي ".

1,355

1,264

1,410

1,336
1,392

1,297 1,416

1,289

Q3’16

$14.6 $13.0 $15.3 $19.2 $19.7 $19.6 $22.4 $23.0

Q4’16 Q1’17 Q2’17 Q3’17 Q4’17 Q1’18 Q2’19

INVESTMENTS ($B) DEALS

/2018-q2-capital-venture/report/research/com.cbinsights.www/:https// :المصدر
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/2018-q2-capital-venture/report/research/com.cbinsights.www/:https// :المصدر

آسیا
 "قد زادت إجمالي التمویالت الربعیة للشركات التي مقرھا في آسیا بنسبة 10 % في الربع الثاني من عام 2018، حیث اُستثِمر 21.2 ملیار دوالر

في 1300 صفقة".

Q3’16

$10.0 $7.1 $10.8 $19.6 $19.0 $22.1 $19.1 $21.2

Q4’16 Q1’17 Q2’17 Q3’17 Q4’17 Q1’18 Q2’19

INVESTMENTS ($B) DEALS

550 539
586

787 890 955

1,300983

report-venture-european-2018-1q/reports/news/com.pitchbook/:https// حول المشروع التجاري األوروبي PitchBook المصدر: تقریر موقع

أوروبا
 "فیما یتعلق برأس المال المستثمر اإلجمالي، فقد استثمر أصحاب الرأس المال المخاطر األوروبیون 4.4 ملیار یورو من خالل 571 عملیة في
 الربع األول من عام 2018، وبذلك تتوافق مع االتجاه الذي شھده عام 2017. شھد عدد الشركات قید التنفیذ انخفاضا بنسبة 49 % سنوًیا، مما

یشیر إلى اتجاه تنازلي فیما یتعلق باتفاقات األعمال التجاریة الموقعة. "

INVESTED ACROSS 571
ROUNDS IN 1Q 2018

€4.4B
1Q 2018 EUROPEAN VC-BACKED 

EXITS CUMULATIVE VALUE

€1.5B
FUNDS CLOSED

IN 1Q 2018

18
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القوة

 شبكة الروكتس ھب Rockets Hub لرواد األعمال
 للطرح األولي للعمالت الرقمیة المبتكرة والقویة من أجل

الشركات الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة.

 منصة جاھزة بالفعل وتشغیلیة ومختبرة على الشركات
 الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة

(www.pgf500.com)

 نظام بیئي متكامل تماًما: من تخطیط األعمال إلى تسعیر
 قیمة الطرح األولي للعمالت الرقمیة MicroICO عبر

Rocket Hub الروكتس ھب

 وتشارك جمیع الجھات المشاركة في النظام البیئي من
 خالل األعمال المباشرة (المربحة للجانبین) لتوسیع

أسواقھا الخاصة

ضعف

 السوق غنیة بالفعل بالخدمات واألدوات على شبكة
 اإلنترنت للشركات الناشئة والشركات الصغیرة

 والمتوسطة؛ ھناك تعقیدات مما یؤدي إلى الھجرة من
PGF500 المنصات األخرى إلى منصة

MicroICOs الطرح األولي للعمالت الرقمیة المشفرة 
 مفھوم جدید ومبتكر لم یكن موجوًدا في السوق (إن لم یكن

 من خالل اإلقراض) وإذا لم ُیقترب منھ بطریقة جادة
 وصارمة، یمكن أن یؤدي إلى تضخم العملة الرمزیة

PGF7T

فرصة

 الشركات الناشئة & الشركات الصغیرة والمتوسطة: توفر
 PGF500 لھم نظاًما بیئًیا، من خالل أیًضا الوصول

 إلى المھنیین المحترفین والوكاالت المتاحة، حیث تغطي
احتیاجات الشركة بالكامل: من التأسیس إلى التقییم.

 المھنیون & الوكاالت: یوسعون سوقھم المستھدفة،
 ویخلقون خیوًطا وآفاًقا جدیدة، ویمكنھم أیًضا أن یلعبوا

 دور ممولي العمالت الرقمیة المشفرة لكي یستغلوا كفاءتھم
 بشكل كامل في الشركات الناشئة والشركات الصغیرة

والمتوسطة الواعدة على وجھ الخصوص.

 ممولو العمالت الرقمیة المشفرة: یمكنھم أن یسھموا عن
 طریق العملة المشفرة خالل حساب واحد على موقع

 الروكتس ھب Rockets Hub، وباستغالل نظریات
 القروض الصغیرة، التي یتم اعتماد شركاتھا ومبادراتھا

لتجنب أي شكل ممكن من االحتیال أو النصب.

التھدیدات

 الجوانب القانونیة: إن النظام البیئي لـ PGF500 معقد
 للغایة، ویمكن إذا لم یتم وضع Rockets Hub لطرح
 العمالت الرقمیة األولي MicroICO، في سیاق قانوني
 مناسب، أن ینتج عنھ ردود فعل سلبیة بالنسبة للشركات

الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة.

 الجوانب المالیة: یمكن أن یؤثر الطرح األولي للعمالت
 الرقمیة MicroICO، المستندة على العملة المشفرة، على

 التضخم أو الركود االقتصادي الخاص بھا وبالتالي خلق
مشاكل بالسیولة.

SWOT التحلیل الرباعي
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 تعمل PGF500 بنشاط في إنشاء روابط
 مھمة وأساسیة في عالم الشركات الناشئة؛

 ٌتعرف ھذه األنشطة داخلًیا على أنھا
 "جوھریة" ألنھا أساسیة من الناحیة

االستراتیجیة لتوزیع خدمات نظام المنصة.

 

 الروابط التي تعتزم PGF500 بنائھا من خالل عالقات قویة
 قائمة على األعمال التجاریة تعمل بشكل أساسي من خالل

ثالثة إجراءات تكاملیة بین الجھات المشاركة بالمنصة:

 اندماج الشركات الناشئة/الشركات الصغیرة
والمتوسطة، والمھنیین والوكاالت

 إنشاء روابط تشغیلیة ثابتة مع المواقع والمرافق الرئیسیة
 المعترف بھا دولًیا والعاملة لتوزیع خدمة PGF500؛ لتنفیذ

 ھذا النوع من اإلجراءات، ستستخدم PGF500 األسالیب
 المتعلقة بالتسویق المباشر والتسویق غیر المباشر وتقاسم

العائدات التجاریة.

 االندماج مع سوق رأس المال
 سینخرط كل من رأس المال المخاطر والمستثمر المالك في

 ھذا المشروع؛ ستشارك PGF500 بفاعلیة في الفعالیات
 الدولیة، وستنشئ اتصاًال قوًیا مع البیانات المتوفرة حالًیا من

 أنظمة عروض األعمال القائمة، وَتعّین بشكل فعال المبشرین
 في منصة PGF500 الذین سیجنون دخوالً متدفقة من

إیرادات المنصة ذاتھا.

التكامل التكنولوجي
 منصة PGF500 مبنیة بالكامل على الحوسبة السحابیة

 (خادم cloud) وموزعة جغرافًیا؛ حیث ینتج من ھذا النموذج
 عالقات قویة مباشرة مع مشغل الحوسبة السحابیة الكبرى

 لتوفیر خدمات "Service-A-As-Blockchain" (خدمات
 الحوسبة السحابیة الستخدام بلوك تشین كخدمة) لألنشطة

 المباشرة المتعلقة بخدمات الطرح األولي للعمالت الرقمیة
.Rockets Hub القائمة على الروكتس ھب MicroICO

الشركاء واالتصاالت
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 تؤمن PGF500 بأن خدمات النظام البیئي
   القائم على األمان وإمكانیة توسعة العملة

 الرمزیة PGF7T التي توفر األدوات لكل
 رواد األعمال الراغبین تحقیق النجاح من

خالل التحلیل.

 تعمل منھجیة PGF500 على إزالة الحاجز الرسمي بین
 اتصاالت األعمال التجاریة والسوق من خالل إنشاء أدوات
 الجیل التالي البسیطة والقویة للغایة التي تستغل طاقة الویب
 x.0 بل وال سیما المعتمدة على االقتصاد المتعلق بالعمالت

الرمزیة.

النقطة الرئیسة: المنصة
 لقد ُصممت PGF500 وُمعدة لتكون شبكة متعددة المنصات

یربط نظامھا بین العرض والطلب.

 توفر المنصة العدید من الخدمات التي تتحكم في كل جانب من
 جوانب المشروع التجاري؛ فضًال عن ذلك من خالل المنصة،

 من الممكن اإلعالن عن الخدمات المھنیة وطلبھا من أجل
 إدارة جوانب العمل بشكل متعمق مثل المحاسبة، والشئون
 المالیة والقانونیة واإلعالن، والتسویق وتطویر البرمجیات

 وبالتالي خلق تدفق من الطلب والعرض المھني الذي یحافظ
 علیھا ویزید من قیمة المنصة التي تقدم خدمات عالیة المستوى

 ألولئك الذین من أجلھم نشأت المنصة: الشركات الناشئة
والشركات الصغیرة والمتوسطة.

 ُیخزن داخل منصة PGF500 كل البیانات وفًقا للوائح

 المعمول بھا بشأن الخصوصیة وفي المقام األول، وفًقا لجوانب
 النظام األوروبي لحمایة البیانات العامة.

 ینقسم النظام البیئي، من خالل منصة الویب، إلى ثالثة "3"
أقسام:

 التعریف: یشمل ھذه القسم جمیع خدمات الترمیز الخاصة
 بالشركة التي تسمح بتخطیط وضع المبادرة وھیكلتھا

 وترمیزھا، واستراتیجیات التنفیذ والنمو. في ھذا القسم من
 المنصة، مخصص إلدخال البیانات بشكل مستقل، مع فریق أو

من خالل خدمة مطلوبة في مجال التكامل.

 التكامل: یتعلق بنظام التبادل الذي یجعل من الممكن تقدیم
 وطلب المشورة؛ یعمل المھنیون والوكاالت في ھذا القسم

 لتقدیم خدماتھم من خالل العملة الرمزیة PGF7T؛ یتضمن
 أیًضا نطاق التكامل خدمات PGF500 للعالقة المباشرة مع
 رأس المال المخاطر والمستثمر الممّول كخدمة مستحقة من

.PGF7T خالل استخدام العملة الرمزیة

Hub النمو: في ھذا القسم یوجد مساحة الروكتس ھب 
 Rockets التابعة لمنصة PGF500 الخاصة بالطرح

 األولي للعمالت الرقمیة MicroICO؛ یمكن لكل من
 الشركات الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة اقتراح

 مبادرتھم وجمع رأس المال من خالل العملة الرمزیة
PGF7T 

النقطة الرئیسة: المنھجیة
 غالًبا ما تحتاج الشركات الناشئة والشركات الصغیرة

 والمتوسطة إلى نھج، لذا تقترح PGF500 افتراضًیا عملیة
 غیر ملزمة إلدخال البیانات ومعالجتھا والتي تدعم أیًضا رائد

األعمال المبتدئ.

 ترتكز منھجیة PGF500 على أربع ركائز وعند اتباع تلك
 الركائز تحصل على وثائق رسمیة لشركة: ونموذج أعمال
 تجاري لإلدارة والتطویر، وملخص تنفیذي، وخطة أعمال،

باإلضافة إلى عرض تقدیمي.

 یمكن اكتمال تلك الركائز في ِفرق أو بطریقة مستقلة وُیقترح
 ھذا االكتمال لتلك الدعائم على ھذا النحو للمستخدم كتحٍد

 للتسجیل، وفقا لقواعد التلعیب، مما یجعل العمل الشاق للنشر
عملیًة ممتعة من خاللھا تتحقق األھداف المختلفة.

المنصة والمنھجیة
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 ُتعالج البیانات الُمدخلة من خالل الركائز األربع بواسطة أنظمة
 الذكاء االصطناعي التي توفر مساحة تسجیل تمثل قیمتھا

 واحًدا من أوزان/أحكام مؤشر PGF7T الذي سُیستخدم على
شبكة الروكتس ھاب Rockets Hub في وقت تقدیم الطلب.
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 تطمح PGF550 إلى أن تكون آلیة الطرح
 األولي للعملة الرقمیة MicroICO على
 الروكتس ھب Rockets Hub مؤتمتة

 حیث یمكن لممولي العمالت الرقمیة
 المشفرة والشركات أن تتفاعل بثقة تامة

 وطمأنینة من خالل وسیط مھمتھ ھي
الحمایة فقط لألطراف وأنشطتھم.

 تجمع PGF500 التحدیات األربع على الروكتس ھب
 Rockets Hub فیما یلي: التوافق، والتكنولوجیا، والتشغیل

العملي، والتمویل.

التوافق
 المشكلة: بالنسبة لممّولي العملة الرقمیة المشفرة، من الصعب
 أن نفھم عندما یكون ھناك عملیة الطرح األولي للعملة الرقمیة

 ICO، الذي یجمع المالیین من الدوالرات واقًعا قوًیا أو
 موحًدا، ومدى قوة الفریق و/أو ذوي الخبرة المناسبة، وال

 سیما، إذا كان النشاط قد یكون عبارة عن عملیة احتیال
 محتملة. بالنسبة للشركة، فإنھا عملیة معقدة محاولة نقل الجدیة

واإلرادة الموحدة لتحقیق ھدفھا.

 الحل: تتحقق PGF500 خالل عملیة العنایة الواجبة مقدًما
 من الشركات الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة من

 خالل اإلجراءات الموحدة وفًقا للوائح الحالیة؛ كذلك تحلیل
 البیانات المالیة المحتملة أو الموحدة المدرجة في المنصة.

 سیخلق نظام غانت GANTT، قدر اإلمكان، قیوًدا على
 الولوج إلى العمالت الرمزیة لحمایة كل الجھات المشاركة

بالمنصة.
 

التكنولوجیا
 المشكلة: یجب على كل شركة ترغب في زیادة رأس المال
 من خالل العمالت الرقمیة المشفرة أن تعرف عن كل مما
 یلي العقد الذكي، والمحفظة، والتشفیر، ونظام إثبات العمل

 PoW، وإثبات الملكیة PoS، وتفویض إثبات الملكیة
 DPos، باإلضافة إلى عشرات من التقنیات األخرى التي
 تمثل الشركات، خاصة تلك التي ال تعتمد على تكنولوجیا
 المعلومات، مما یؤدي إلى وجود عائق قوي جًدا للدخول.

 الحل: تقدم PGF500 خدمات الحوسبة السحابیة الستخدام
"Service-A-As-Blockchain" بلوك تشین كخدمة 

 متكاملة عند الطلب، ونماذج العقود الذكیة وتدقیق الحسابات
 المعني، وإدارة المحفظة، وما إلى ذلك؛ وال تنشط ھذه

 الخدمات إال بعد مرحلة التحقق وفًقا للوائح المعمول بھا وال
تتطلب معرفة تكنولوجیة بالتطویر و/أو التخطیط.

التشغیل العملي

 المشكلة: بعد تخطیط الطرح األولي لعملتك الرقمیة
 MicroICO، علیك التفكیر في صیاغة التقریر الرسمي،
 وكیفیة اإلعالن، وإدارة المنطقة، وجوانب التواصل. ترى
 PGF500 أن العدید من الشركات لدیھا اإلرادة للتخطیط

 وإیصال المبادرات لجمع رأس المال ولكن لیس كل الشركات،
لألسف، منظمة إلجراء االتصاالت ذات صلة.

 الحل: PGF500 في طبیعتھا عبارة عن منصة خدمات
 النظام البیئي مستخدمة لمنصات متعددة؛ التي تسمح للشركات

 طلب الخدمات المھنیة. وبالتالي، یمكن للشركات الناشئة
 والشركات الصغیرة والمتوسطة تقلیل االستثمارات وزیادة

    النتائج التشغیلیة من خالل الخدمات االستشاریة حسب الطلب.

التحدي: الطرح األولي
MicroICO للعملة الرقمیة

Rockets Hub روكتس ھب
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التمویل

 المشكلة: غالًبا ما تفتقر الشركات الناشئة والشركات الصغیرة
 والمتوسطة إلى األدوات المعرفیة والتشغیلیة لالستفادة من
 التمویل على أفضل وجھ. لذا، فإنھا ستكون أقل قدرة على

 استغالل مزایا العمالت الرقمیة المشفرة، ومنصات التبادل من
أجل الحصول على األموال المتاحة لھم.

 الحل: سیوفر الطرح األولي للعملة الرقمیة MicroICO على
 الروكتس ھب Rockets Hub جمیع األدوات التحلیلیة على
 لوحة المعلومات لشرح كیفیة تنفیذ العملیات وتحویل العمالت

 في أفضل وقت مناسب ومالئم للتمویل من أجل التطور
والنمو.
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 ُتعّین PGF500 نفسھا كمنّصة خدمات
 نظام بیئي التي تمكن الشركات الناشئة
 والشركات الصغیرة الستخدام العمالت

 الرقمیة المشفرة كأداة مالیة وظیفیة
لتطویر األعمال.

 ترید PGF500 بناء منصة متعددة الجوانب تخدم شرائح
 مختلفة من العمالء مع عروض قیمة مختلفة. تساعد

 PGF500 المساھمین على إنشاء االتصاالت واكتشاف
 إمكانات جدیدة واستكشاف حدود جدیدة لألعمال من خالل

 توفیر عدد من المنتجات والوظائف، مجاًنا (أو تجریبًیا)
لمستخدمیھا.

نموذج العمل

PGF500 لمعلا جذومن

الشركاء الرئیسیون
شركاء المحتوى (العروض

التلفزیونیة والمواقع اإللكترونیة
ومدونات الموضوعات واألحداث

المحلیة والمرافق العامة والحرمان
من أجل ثقافة الشركات)

العالقات مع العمالء
تأثیر الشبكة أحادیة الجانب

تأثیر الشبكة عبر الموقع

القنوات
المواقع اإللكترونیة وتطبیقات الھاتف

المحمول األصلیة
محركات البحث عن اإلعالنات

 ومواقع التواصل االجتماعي
أدوات المطور وواجھات برمجة

التطبیقات

ھیكل التكالیف
تسویق مراكز البیانات

وفعالیات األبحاث وتطویر
الموارد البشریة

تدفقات اإلیرادات
وصول محدود مجاني في الوقت المحدد والمیزات التي یتمتع بھا

رسوم تسجیل الشركات الناشئة والمحترفین والوكاالت
حصة خدمات السمسرة المھنیة والوكاالت

مشاركة خدمات VC1to1، والتمویل الجماعي العادل ومنصة VCs والجمھور المستھدف
مشاركة إلدارة إعد MicroICO. العملة الرمزیة

شرائح العمالء
شركة ناشئة

شركة تجاریة صغیرة
المحترفون

الوكاالت
المستثمرون

القیمة المقدمة
السماح للشركات الناشئة والشركات الصغیرة

MICROICO والمتوسطة بتقدیم خدمات
الخاصة بھم من أجل تمكین التكامل بین العرض

والطلب على الخدمات المھنیة للشركات
دعم الشركات الناشئة والشركات الصغیرة

والمتوسطة في عملیة النمو

النشاط الرئیسي
تطویر منصة إدارة مراكز

البیانات وإدارة العمالت
الرمزیة المالیة

الموارد الرئیسیة
PGF500 منصة

منصة تكنولوجیا التعاقد الذكي
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 یتكون النظام البیئي PGF500 من أربعة
 جھات مشاركة رئیسة تعمل على المنصة
 من خالل حلقة أمینة تحقق في تطبیقاتھا
 الرؤیة واالستراتیجیة؛ یحتاج كل عنصر

 إلى اآلخر لیتمكن من أداء وظیفتھ أو
الوصول إلى ھدفھ.

 في PGF500، نعتقد اعتقادا راسخا بأن جمیع المساھمین
 الداخلیین والخارجیین ھم القلب النابض للنظام البیئي وقد

 أنشأنا تلك المنصة بھدف توطید العالقات التشغیلیة بینھما من
أجل زیادة تعزیز النظام البیئي نفسھ.

 كما تعرفنا مسبًقا، الجھات المشاركة في النظام البیئي
 ھي: الشركات الناشئة/الشركات الصغیرة والمتوسطة،

 والمھنیون/الوكاالت، ممولو العملة الرقمیة المشفرة ومجموعة
 من النھج الربحي لألطراف جمیًعا واستخدام اقتصاد العمالت

 الرمزیة مما یوطد العالقات ویعزز موقف مقدم خدمة
.PGF500

 یستمد كل مشترك فائدة مشتركة من استخدام العملة الرمزیة
:PGF7T

 الشركات الناشئة/الشركات الصغیرة والمتوسطة أولئك الذین
(Token) یوجھون الطلب واستخدام واعتماد العملة الرمزیة 

 لالستفادة من الولوج إلى الخدمات للطرح األولي للعملة
 الرقمیة MicroICO، لالستشارات التي یقدمھا

 المھنیون/الوكاالت وخدمات القیمة المضافة إلى رأس المال
المخاطر والمستثمر الممّول.

 إنھم یصلون إلى أنماط جدیدة القتراح منتجھم/خدمتھم ویمكنھم
 أن یدمجوا مع ثقافتھم مفاھیم جدیدة تنقلھا تكنولوجیا الذكاء

 االصطناعي والبلوك تشین blockchain مثل العقد الذكي
 SmartContract، وتفویض السلطات، والسیولة، والدعم،
،masternode "ونظام الماستر نود "ُعقد العملة المشفرة 

 إلخ ...
 ستشارك ھذه الجھات المشاركة بالمنصة بمبادراتھم على

 الروكتس ھب Rockets Hub ومن خالل خبراتھم
 ومبادراتھم ستساعد على تنشیط الدائرة األمینة الفعالة للنظام

.PGF500 البیئي التابع لـ

 المھنیون/ الوكاالت في النظام البیئي ھم ضمانات الثروة
 إلمكانھم إضافة قیمة إلى الشركات الناشئة والشركات

 الصغیرة والمتوسطة بالنسبة ألنشطة دعم التخطیط وتطویر
 األعمال من خالل مھاراتھم المباشرة؛ االستخدام كأداة ممكنة

 لالستفادة من العملة الرمزیة PGF7T أو عن طریق النقد
 اإللزامي بفائض السعر، یسمح بتبادل المكافآت في أمان تام،

 مما یساھم في زیادة حجم تبادل العمالت الرمزیة وإمكانیة
تحویل األموال من أجل أكثر احتیاجات العمل تبایًنا.

 یساھم ممّولو العمالت الرقمیة المشفرة في النظام البیئي
 لمنصة PGF500 من خالل إضافة رأس المال على ھیئة

 عمالت رقمیة مشفرة؛ في الواقع یمكن أن یجدوا الفرص
 االستثماریة المناسبة من خالل الشركات الناشئة والشركات

 الصغیرة والمتوسطة المحددة التي تقدم أفكار جدیدة مع
 إمكانات وتعزیزات عالیة، مما یسمح بتوزیع واسع لثروة

االستثمار.

النظام البیئي القائم على
العملة الرمزیة الرقمیة

Utility Token المشفرة
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النظام البیئي القائم على
العملة الرمزیة الرقمیة

Utility Token المشفرة
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 تستخدم PGF500 البلوك تشین
 blockchain واقتصاد العمالت الرمزیة

 لتوفیر الخدمات إلى السوق التي في عام
 2018 امتلكت ما قیمتھ 150+ ملیار

 دوالر مع مئات اآلالف من الشركات
 الناشئة. نحن المنصة التي ستستخدمھا

 الشركات المبدعة المستقبلیة لتحویل
 أنفسھم إلى كیانات ناجحة.

الشركة
 PGF550 بي جي إف 500 ذات الضمان (مسؤولیة)

 المحدودة ھي شركة مسجلة في سویسرا بغرض محدد یتمثل
 في القیام على نحو جاد ودقیق بنشر الخدمة التي سیمكن

 تفعیلھا من خالل عملة مشفرة تھدف إلى تطویر النظام البیئي
المقترح في ھذه الوثیقة.

 نشأت شركة PGF550 كمبادرة إیطالیة في عام 2016
 وبعد إطالقھا وإتاحتھا لمنصتھا، com.pgf500.www، قد
 خططت ونظمت األنشطة من أجل توزیع الخدمات والمنھجیة

حول العالم.

 ستحصل PGF550 ذات الضمان المحدودة السویسریة على
 حصة في الشركة اإلیطالیة PGF550 Srl ذات المسؤولیة

 المحدودة من أجل أن تكون قادرة على تنسیق األنشطة
 التكنولوجیة المنتجة من 2016 حتى اآلن وإداراتھا على

نطاق دولي.

توزیع العملة الرمزیة المشفرة
Utility Token

 لتنمیة جمیع الخدمات التي توفرھا PGF500 بالفعل جزئًیا
 وتصمیمھا جزئًیا إلصدار سریع، قررنا استخدام ما نعتقد أنھ

 آلیة جمع المستقبل: مبیعات العملة الرمزیة.

 سیستلم المشاركون العملة الرمزیة PGF7T، كعملة
 للشركات الناشئة والشركات الصغیرة والمتوسطة. الستخدامھا

 من أجل التمتع بالخدمات المتوفرة في منصة
com.PGF500

PGF7T تحدد مجموع المعروض من العمالت الرمزیة 
 بحوالي 284.000.000 ("مائتان وأربعة وثمانین ملیوًنا").

 80% من العرض سیكون متاًحا في مراحل اإلصدار
 والتوزیع المتعددة لجمیع أولئك الذین یؤمنون بالنظام البیئي
 ومنصة المستقبل. لن تصدر أي عمالت رمزیة إضافیة عند

اكتمال التوزیع.

 العملة الرمزیة PGF7T تتوافق مع معیار العمالت الرمزیة
 ERC20. سُتدار عملیة إصدار العمالت الرمزیة وبیعھا

 وتوزیعھا من خالل العقد الذكي الذي أُنشئ اعتماًدا على تقنیة
"بلوك تشین" على منصة اإلیثیریوم.

 یتمتع فریق PGF500 بخبرات تجاریة ھائلة فیما یتعلق
 بتنظیم المشاریع الناشئة والشركات الصاعدة، وتطویر

 التطبیقات القاتلة (المفیدة) في السوق المستھدفة؛ وبالتالي أدت
 خبرات الفریق في مرحلة ما بعد تطویر المنصة على شبكة

 اإلنترنت إلى تحلیل متعمق للتكالیف المرتبطة بالتطویر
 وتشغیل الخدمة عبر اإلنترنت، ولذلك تم بالفعل تحریر وثیقة

تحلیل وتطویر للمنصة بأكملھا.

 تتضمن خطة التطویر استثماًرا في التكنولوجیا وعملیات
 برمجیات تطویر األعمال عبر االنترنت. 6.000.000,00€

PGF500 (ستة مالیین یورو) ومع ھذا الرقم ستقدم 
 الخدمات إلى الكوكب بأكملھ وستكون جمیع الوظائف نشطة
 وعملیة؛ إن منصة PGF500 تھدف في الحقیقة إلى خلق

نظام بیئي دولي.

 نحن على یقین من أننا سنصل إلى ھذا الرقم وإذا فشلنا ولم
PGF500 نتمكن من إدراك ما تم االتفاق علیھ، فإن شركة 

 Sagl ذات الضمانة المحدودة السویسریة ستعید القیمة
 إلى جمیع ممولي العملة الرقمیة المشفرة الذین شاركوا في

العرض.

عرض العملة الرمزیة
الرقمیة المشفرة

Utility Token
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 من خالل الطرح األولي للعمالت الرمزیة المشفرة الممیزة
 Token Utility-UTO. وسُتخّصص نسبة 20% من أجل

 التنظیم واإلدارة من قبل شركة PGF500 Sagl وظیفیا
 لسیاسات التوافق، والدعم التقني والقانوني. وفي ھذه الحالة

سُتقّسم القیم على النحو التالي:
80% للطرح األولي للعمالت الرقمیة ICO (ما بین بیع عام وبیع خاص)

5% احتیاطي الشركة لتشغیل الخدمة
5% الشركة والمؤسسین

5% مستشار فني وقانوني
5% صندوق تمویل التنمیة المستقبلیة للمشروع

 في نھایة عملیة الطرح األولي للعملة الرقمیة ICO، ستكون
 العملة الرمزیة متاحة بالفعل داخل النظام األساسي الحالي
 com.pgf500.www وسیكون المشاركون في عملیة

 الطرح األولي للعملة الرقمیة ICO قادرین على االستفادة
الكاملة من إمكانات المنصة.

مخطط التوزیع
 ھیكل مخطط توزیع العملة الرمزیة PGF7T موضح أدناه

Euro والیورو Ether سف تكونقیمة التبادل ما ین اإلیثر 
 ثابتة في بدایة الطرح األولي للعمالت الرقمیة ICO العام
 (البیع المسبق للجمھور والبیع العام)، وبالتالي سُیحّدد عدد
 العمالت الرمزیة التي سیتلقاھا المشارك في عملیة الطرح

 األولي للعمالت الرقمیة ICO لكل یورو تم إدخالھ في ذلك
الوقت.

 للحصول على أي طلب دعم أو توضیح، یرجى االتصال
بخدمة الطرح األولي للعمالت الرقمیة ICO على

com.pgf500@ico

PGF7T العرض الكلي للعملة الرمزیة
284.000.000

SOFTCAP سوفت كاب
6.000.000€

HARDCAP ھارد كاب
22.000.000€

تسلیم العملة الرمزیة
قبل 30 نوفمبر 2018، الساعة 23:59 (بتوقیت وسط أوروبا الصیفي)

انتھاء مرحلة ما قبل طرح البیع العمالت الخاصة
02 نوفمبر 2018، الساعة 23:59 (بتوقیت وسط أوروبا الصیفي)

بدایة مرحلة ما قبل طرح بیع العمالت العام
03 نوفمبر 2018

سعر صرف العملة الرمزیة PGF7T ھو €0.10

انتھاء مرحلة ما قبل طرح بیع العملة العام
08 نوفمبر، الساعة 23:59 (بتوقیت وسط أوروبا الصیفي)

بدایة طرح بیع العمالت للجمھور
09 نوفمبر 2018

سعر صرف العملة الرمزیة PGF7T ھو €0.30

انتھاء طرح بیع العملة للجمھور
32 نوفمبر 8102، الساعة 95:32 (بتوقیت وسط أوروبا الصیفي)

TOKEN SALE
80% 

COMPANY
10% 

BOUNTY
5% 

ADVISORS
4% 

FOUNDERS
1% 
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األھلیة والدعم
 في عملیة جمع العمالت الرمزیة PGF7T وتوزیعھا، تخضع

 المشاركة لاللتزام باإلجراءات المنصوص علیھا في التشریع
الحالي.

 تكون PGF500 دائًما متاحة في جمیع القنوات النشطة
 لتتمكن من توفیر الدعم؛ فریقنا فعال وُمدرب على حل
 المشاكل، أو عند الضرورة، وصف ألنشطة التطویر

المستقبلیة التي ال یمكن وصفھا في ھذه الوثیقة بسبب اإلطالة.

لدعم المشاركین، ُصّممت ھذه العملیة لتكون بسیطة وسلسة.

ACCESS
ico.pgf500.com

SUPPORT FOR PRESENTATION
DOCUMENTS

ACCEPTANCE OF THE
TERMS OF CONTRACT

CHOOSE WHETHER TO DEPOSIT FIAT
OR CRYPTOCURRENCY (BTC, ETH)

ENTER AN ETH ADDRESS FOR
THE SMART CONTRACT

MAKE THE
DEPOSIT

WAIT TO RECEIVE THE
PGF7T TOKENS
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Q4 2018 (الربع الرابع من 2018)

اإلصدار الوظیفي
PGF7T إطالق العملة الرمزیة • 

• اتصال مع رأس المال المخاطر جاھز
www.pgf500.com على PGF7T عملیة تشغیل العملة الرمزیة • 

• ولوج الشركات الناشئة/الشركات الصغیرة والمتوسطة إلى رأس المال المخاطر
• واجھات برمجة التطبیقات اآلمنة وقابلة للتوزیع مع إمكانیة الوصول إلى المطورین

Q2-Q1 2019 (الربع األول - الربع الثاني من 2019)

إصدار ثابت 1.0
• Pgf500.com متعدد اللغات

• روكتس ھب Rockets Hub لخدمات الشركات الناشئة/الشركات الصغیرة والمتوسطة المحترفة، والمھنیون، والوكاالت
Android وأندروید ،iOS تطبیقات نسخة •

Q4-Q3 2019 (الربع الثالث - الربع الرابع من 2019)

اإلصدار الثابت 2.0
• نظام الذكاء االصطناعي لتحلیل األعمال التجاریة للشركات

Rockets Hub على الروكتس ھب MicroICO الطرح األولي للعمالت الرقمیة •
Android وأندروید ،iOS تطبیقات نسخة • 

Q1 2020 (الربع األول من 2020)

اإلصدار الثابت 3.0
Rockets Hub على الروكتس ھب MicroICO انتشار الطرح األولي للعمالت الرقمیة •

PGF500 منصة •
Android وأندروید ،iOS تطبیقات نسخة • 

Q1 2021 (الربع األول من 2021)

IPO العرض العام األولي
• التسعیر في البورصة األوروبیة (زیوریخ أو لندن)

خریطة الطریق
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 خالل مراحل بیع العملة الرمزیة، سیتم إنشاء
 842،000،000 عملة رمزیة PGF7T متوافقة مع معیار
 ERC-20 على شبكة اإلیثیریوم "Ethereum" (العمالت
 الرمزیة التابعة لـ PGF500)؛ وتباع ھذه العمالت الرمزیة

 للجمھور في مقابل عمالت رقمیة مشفرة، التي ھي في
 األساس قد تكون عملة اإلیثر "ETH" العملة اإللكترونیة
PGF500 الرقمیة، ولكن عالوة على ذلك فقد احتفظت 
 السویسریة بالحق في قبول البیتكوین BTC وغیرھا من
 العمالت الرقمیة المشفرة. تقبل PGF500 Sagl أیًضا

 دفعات من النقد اإللزامي FIAT مقابل تبادل العملة الرمزیة
.PGF7T

 من خالل المشاركة في بیع العملة الرمزیة PGF7T أو شراء
 العملة الرمزیة PGF7T من مكان آخر، ُیصرح المشتري أنھ

 قد قرأ ھذا التقریر الرسمي بعنایة، وأي وثیقة أخرى صادرة
 عن PGF500 Sagl تتعلق بالمخاطر والفوائد المرتبطة

.PGF7T بالعملة الرمزیة

 أي شخص یشارك في بیع العمالت الرمزیة PGF500 یقر
 أن لدیھ خبرة قویة في مجال العمالت الرقمیة المشفرة

 والخدمات المتعلقة بالبلوك تشین blockchain؛ حیث
 ُیصرح بأنھ على درایة بجمیع المخاطر المرتبطة ببیع

 العمالت الرمزیة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإرسال العمالت
 الرقمیة المشفرة والعمالت الرمزیة المعادلة وجمعھا وإدارتھا

 وفًقا لمعیار العمالت الرمزیة ERC20. كما یصرحون أیًضا
 أنھم یفھمون تقنیة نظام اإلیثیریوم Ethereum والمخاطر

 المرتبطة بفقدان أو سرقة المفاتیح الخاصة والمحافظ
اإللكترونیة.

 ال تتحمل PGF500 Sagl أي المسئولیة عن فقدان أو سرقة
 العملة الرمزیة PGF7T، حیث أنھا ال تملك التحكم المباشر
 بالعمالت الرمزیة والتي سُتطلق على شبكة بلوك تشین التابع

.Ethereum لنظام اإلیثیریوم

 بتقدیم أي توضیح كنوع من أنواع االلتزام منھا. ال تتضمن
 ھذه الوثیقة أو تحتوي على أي معلومات أو إشارة التي یمكن

 اعتبارھا كطلب لالستثمار أو المشورة القانونیة أو نصیحة
 أخرى وبالتالي، ال یمكن استخدامھا التخاذ قرار استثمار.

 أنت مسؤول عن أموالك الشخصیة؛ على الرغم من أننا نحاول
 تقدیم معلومات دقیقة، ال تضمن PGF500، تحت أي ظرف
 من الظروف، اكتمال أو دقة المحتوى، أو فائدتھ ألي غرض

 معین. ولذلك، فإن PGF500، والمتعاونین، والمشاركین
 والشركاء ال یقدمون أي وعود أو ضمانات، وال یتحملون
 المسؤولیة عن أي ضرر قد ینجم عن استخدام المعلومات

الواردة في ھذه الوثیقة.
 یجب استخدام جمیع المعلومات والمحتویات الواردة في ھذه

 الوثیقة "كما ھي".
 نشجعك على البحث بعنایة في جمیع المعلومات المقدمة في
 ھذا التقریر الرسمي مع غیرھا من المعلومات األخرى على

 الویب ومن مصادر أخرى، وتقییمھا وفًقا لظروف محددة
 لتطبیقھا وفًقا لذلك.

 لم ُتصمم أي من المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة بغرض
 كونھا بدیالً عن المشورة المھنیة، بل نشجع المستخدمین على

 طلب ھذه المشورة قبل اتخاذ أي قرار.

 ال تضمن PGF500 أن المعلومات الواردة في ھذا التقریر
 الرسمي، نتیجة ألبحاث السوق صحیحة وصادقة. تھدف
 المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة حصرًیا إلى استخدام

الشخص الذي قدمت لھ PGF500 ھذه المادة.

 PGF500 لیست مستشاًرا استثمارًیا أو بنًكا أو سمساًرا أو
 بائًعا، وبالتالي ال تشارك في عرض أو بیع أو توزیع األوراق

المالیة أو تقدیم أي نصیحة استثماریة.
 جمیع المعلومات والمواد المنشورة أو الموزعة أو المتوفرة

 أو خالف ذلك المتاحة في ھذه الوثیقة لغرض معلوماتي
 لالستخدام الشخصي فقط وغیر التجاري.

 ال تشكل أي معلومات أو مواد منشورة في ھذه الوثیقة طلًبا أو
 عرًضا أو توصیة لشراء أو بیع أدوات استثمار للتأثیر على أي

معامالت أو إنھاء أي عمل قانوني من أي نوع.

 ال ینبغي اعتبار محتوى ھذه الوثیقة بمثابة مشورة مالیة تحت
 أي ظرف من الظروف. أنت مسؤول عن أموالك الشخصیة؛

 على الرغم من أننا نحاول تقدیم معلومات دقیقة، ال ُیمكن
 للمالكین والمساھمین والمشاركین والشركاء في

معلومات عن المخاطر
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 com.PGF500، تحت أي ظرف من الظروف، ضمان
 اكتمال أو دقة المحتوى على موقعنا أو فائدتھ ألغراض

 محددة. عالوة على ذلك، ال یمكننا أن نعد بأن المحتوى أو
 الخدمة الخاصة بنا سیتم تسلیمھا لك بصورة مستمر أو في

الوقت المناسب أو آمنة أو خالیة من األخطاء.

التمثیل والضمانات من قبل المستخدم
 من خالل الوصول إلى و/أو قبول امتالك أي من المعلومات

 الواردة في ھذا التقریر الرسمي أو في جزء منھ (حسب
االقتضاء)، ُیصرح المستخدم ویضمن لـ PGF500 ما یلي:

 أنت تقبل وتقر بأن PGF500 ال ُتشِكل األوراق المالیة بأي
شكل من األشكال وال بموجب أي صالحیة قضائیة؛

 ُیحظر على مواطني الوالیات المتحدة و/أو المقیمین فیھا
.PGF7T المشاركة في بیع العمالت الرمزیة

 مواطني البلدان، التي تحظر قوانینھا أو لوائحھا شراء
 واستخدام العمالت الرقمیة المشفرة والعمالت الرمزیة، ُیحظر

علیھم المشاركة في بیع العمالت الرمزیة PGF7T؛

 إنك توافق وتقر بأن ھذا التقریر الرسمي ال ُیشكل نشرة
 إعالنیة أو وثیقة عرض من أي نوع، ولیس المقصود منھ أن
 ُیشكل عرًضا لألوراق المالیة بموجب أي اختصاص أو طلب

 استثماري ألوراق مالیة، فھو لیس ملزًما بإبرام أي عقد أو
مرتبًطا بأي التزام قانوني.

 توافق وتقر بأنھ لم تراجع أي سلطة تنظیمیة أو تعتِمد
 المعلومات الواردة في ھذا التقریر الرسمي، ولم ولن ُیّتخذ أي

 إجراء وفًقا للقوانین أو المتطلبات التنظیمیة أو المعاییر
 الخاصة بأي سلطة قضائیة لنشره وتوزیعھ أو انتشاره، حیث

 ال یشیر ھذا التقریر الرسمي إلى االلتزام بالقوانین المعمول بھا
والمتطلبات التنظیمیة أو القواعد؛

 أنت توافق وتقر أیًضا بأن ھذا التقریر الرسمي، أو التفاوض
 المستقبلي حول العملة الرمزیة PGF7T على أي تبادل

 بالعمالت الرقمیة المشفرة، ال یجب تحمیلھ على أسھم
PGF500؛

 كما تقبل وتقر أنھ في حالة رغبتك في شراء العملة الرمزیة
 PGF7T، یجب عدم تفسیر العملة الرمزیة PGF7T التابعة

لـ PGF500 أو تصنیفھا أو معاملتھا على النحو التالي:

 كأي نوع من العمالت المختلفة عن العمالت الرقمیة
المشفرة؛

 التزامات أو أسھم أو أسھم صادرة من أي شخص حقیقي
أو اعتباري؛

 الحقوق أو الخیارات أو الملحقات فیما یتعلق بتلك
االلتزامات أو األسھم؛

أسھم في مخطط استثماري جماعي؛
وحدة ثقة باألعمال التجاریة؛

ملحقات وحدة ثقة باألعمال التجاریة؛
أو أي أوراق مالیة أخرى أو فئة من األوراق المالیة.

 إذا لدیك فھم أساسي للتشغیل والوظائف واالستخدام والتخزین
 وآلیات اإلرسال والمیزات المادیة األخرى للعمالت الرقمیة

 المشفرة، وأنظمة البرمجیات القائمة على سالسل الكتل البلوك
 تشین، ومحافظ العمالت الرقمیة المشفرة أو غیرھا من آلیات

 تخزین العمالت الرمزیة ذات الصلة، وتكنولوجیا البلوك تشین
وتكنولوجیا العقد الذكي.

 فأنت تدرك تماًما وتفھم أنھ في حالة رغبتك في شراء العمالت
PGF500 ھناك مخاطر مرتبطة بـ ،PGF7T الرمزیة 

وأنشطتھا وعملیاتھا؛

 أنت تدرك تماًما وتفھم أن العمالت الرقمیة الشفرة قد تكون لھا
 آثار ضریبیة في نطاق اختصاص القانون، بما في ذلك ضریبة
 القیمة المضافة وضرائب أرباح رأس المال؛ وأنك توافق وتقر
 بأن PGF500 Sagl غیر مسؤولة عن النتائج الناشئة عن

اآلثار الضریبیة للعملة الرمزیة PGF7T؛

 أنت تدرك تماًما وتفھم أن المعامالت المتعلقة بالعمالت
 الرمزیة PGF500 قد تخضع لألنظمة في نطاق اختصاص

القضاء بشأن التبادل والمقایضة؛

 أنت توافق وتقر بأن PGF500 لیست مسؤولة عن أي
 خسائر غیر مباشرة أو خاصة أو عرضیة أو تبعیة أو غیرھا
 من أي نوع، في أي عمل غیر مشروع أو عقد أو غیر ذلك
 (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، خسارة الدخل أو

 األجور أو األرباح وفقدان االستخدام أو البیانات) الناشئة عن
 أو فیما یتعلق بأي قبول أو اعتماد بشأن التقریر الرسمي ھذا أو

أي جزء منھ من قبل المستخدم؛

 جمیع اإلقرارات والضمانات المذكورة أعاله صحیحة وكاملة
 ودقیقة وغیر مضللة من وقت دخولك و/أو قبولك حیازة ھذا

التقریر الرسمي أو جزء منھ (حسب الحالة).
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 معلومات عن السوق والصناعة وموافقة
اآلخرین

 یتضمن ھذا التقریر الرسمي معلومات عن السوق والصناعة،
 والتنبؤات التي تم الحصول علیھا من التحقیقات والتقاریر
 والدراسات الداخلیة، باإلضافة إلى أبحاث السوق الخاصة

 بأطراف ثالثة والمعلومات المنشورة للجمھور والمنشورات
 الصناعیة.

 ھذه الدراسات االستقصائیة، والتقاریر والدراسات، وأبحاث
 السوق، والمعلومات المتاحة للجمھور والمنشورات تبین

 عموما أن المعلومات التي تتضمنھا قد تم الحصول علیھا من
 مصادر یعتقد بأنھا موثوقة، ولكن لیس ھناك ضمان لدقة أو

اكتمال ھذه المعلومات.

 بینما اتخذت PGF500 خطوات معقولة لضمان استخالص
 المعلومات بدقة وفي سیاقھا الخاص، لم ُتجِر PGF500 أي
 مراجعة مستقلة للمعلومات المستخرجة من مصادر أي طرف

 ثالث، والتحقق من دقة أو اكتمال ھذه المعلومات أو تأكید
 افتراضات اقتصادیة ضمنیة.

 ونتیجة لذلك، ال تقدم PGF500 أي إقرار أو ضمان فیما
 یتعلق بدقة أو اكتمال ھذه المعلومات ولیست ملزمة بتقدیم

تحدیثات بشأنھا.
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