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الوثيقة

صف موز للرر اسساسي لنظره عامه حول توزيع الرموز (أص الرموز)
الرم  FGYهو رم اثيريوم ،الذي يستخفم كشكل من اشكال الففع سستضافه الطاقة في مشرصع م ارع
الترفين للرملتا المشفرة في المستقبل.
يشير اإللا اسصلي للرموز إلى البيع الرام اسصلي لرموز .FGY
تشير مساله الرموز إلى مساله مجموعه مرينه من الرموز .FGY
البيع اسصلي :الرموز ستكون متاحه للشراء لمفه  60أيام من
 01/11/2018إلى .31/12/2018
 :ICOالرموز ستكون متاحه للشراء لمفه  90أيام من  01/01/2019إلى
.31/03/2019
الغطاء اللين البيع اسصلي .ETH 500
اللفد الصلب البيع اسصلي .ETH 1500
الغطاء اللين (.12500 ETH )ICO
اللفد الصلب (.50000 ETH )ICO
لكل  100الرموز المباعة في غضون الفترة ال منية المررصضة  15 ،اضافيه
سيتم إففار الرموز صاسحتفاظ بلا للتوزيع بين أعضاء الفريق،
الشركاء صالخبراء اسستشاريين.
السرر لكل رم في صقت اإففار :يرادل  ETH 0.0035إلى ETH 0.005
اعتمادا علي تاريخ الشراء.
لرا الففع المقبولة :اثيريوم
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مقدمة

"ثورة  "ASICفي التكنولوزيا المستخفمة في الترفين  bitcoinعلي صشك ان تنتلي .شكل رقاقه ASIC
للترفين يقترب من الحف نانومتر من قانون  .Mooreللذا السبب ،النمو الكبير في المستقبل في إنتاج رقائق من
المستحيل .صهذا يؤدي إلى سلره من الرقائق ،صهذا يرني انلا تصبح سلع بسيطة في نظر السوا أص المستللكين
صانخفا فجاه في القيمة .سيؤدي ذلك إلى إزبار المصنرين علي التركي علي اإنتاج الضخم من أزل اسستفادة
من اسحجام ،بفس من استخفام التطوراتا التكنولوزية .بسبب السباا لتطوير أحفث التقنياتا ،فان فناعه الترفين
 bitcoinسود تتحول إلى حاله من اإفراط في اإنتاج من المرفاتا .سيكون الرامل المحفد لننتاج هو
الكلرباء ،صليس كفاءه المرفاتا.

الغرض من مشروع طاقة المستقبل

قف بفا ترفين الرملتا المشفرة اتخاذ اشكال زفيفه .صتختفي مفاهيم مثل "الترفين المن لي" صيجري استبفاللا
بمراك بياناتا عالية اسداء تستللك قفرا هائل من موارد الطاقة .صهذا يصبح مشكله حقيقية بالنسبة للكثير من
الحكوماتا صالفصل ،مما ادي إلى تنظيم شفيف سستللا الطاقة .في المقابل ،صهذا يؤثر سلبا علي كفاءه الترفين
للرملتا المشفرة .صمن المرزح ان يستمر هذا استجاه في المستقبل القريب .كل يوم تنخفض ربحيه مرفاتا
الترفين للرملتا المشفرة .بسبب الترقيف المت ايف باستمرار للشبكة.
صقف أنشئ مشرصع الطاقة المستقبلية لحل هذه المشكلة .سنقوم بتحسين تكالي الترفين من للل بناء أص شراء
مصادر غير تقليفيه للطاقة الكلربائية تولفها مصادر الطاقة المتجفدة صالطاقة النوصية .السيطرة علي تكلفه
الطاقة هو أفضل لريقه صاحفه لضمان الربحية بسبب الطبيرة المرقفة صغير متوقره صمتغيرة من اي صقت مضي
من الرملتا المشفرة.
صس يمكن لجميع البلفان ان تستخفم أكثر مصادر الطاقة المتجفدة شيوعا ،مثل ألواح الشمسية صمولفاتا الرياح،
بسبب السماتا الجغرافية صالمنالية لكل منطقه .مشرصع الطاقة في المستقبل يحل هذه المشكلة عن لريق تطبيق
الحلول غير القياسية.
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من للل توليف الطاقة الخافة بنا ،صالتكلفة التشغيلية هو ففر .صتحمي مشاريرنا  49براءاتا اسلتراع،
صمرظملا ينفذ في الممارسة الرملية.
ستوضع مرفاتا الترفين في صحفاتا متنقلة مصممه علي أساس حاصياتا الشحن .هذه الوحفاتا هي تماما مكتفيه
ذاتيا ،مع نظام التلوية القسرية التي صضرناها علي "الممر السالن البارد" الذي يسمح لللواء السالن ان تكون
مختلطة مع اللواء البارد .هذا اسسلوب يسمح لنا لتحقيق التبريف الفرال ،مع الحفاظ علي درزه الحرارة المطلوبة
من اللواء صارده .قوه كل صحفه هو ما يصل إلى  .kW 300سيتيح لنا استخفام هذه الوحفاتا المتنقلة نقل
مرفاتا الترفين إلى أفضل مصادر الطاقة المتاحة بسلوله.
شركتنا يمكن ان تضع اي مرفاتا الترفين ترمل علي أساس  ASICأص  .GPUللل
في
صقتنا صلبرتنا في فناعه الترفين ،صقف زمرنا لبراء مؤهلين تأهيل عاليا متخصصة
إفلح صتركيب أنواع مختلفة من المرفاتا ،مما يجرل من الممكن للقضاء علي
القضايا التي تنشا في صضع التشغيل  24/7من عمال الترفين.
لقف قمنا بتطوير نظام البرمجياتا صاسزل ه لمراقبه تشغيل مرفاتا الترفين.
صهذا يشمل رفف أكثر من  20مؤشراتا النظام مثل درزاتا الحرارة
صالتلوية صإمفاداتا الطاقة المرلماتا لضمان اقصي قفر من الكفاءة.

أهداف مشروع الطاقة المستقبلية

تخفيض تكالي الكلرباء إلى الصفر.
اسستقلل عن الشبكاتا المرك ية.
 استخفام الجيل غير القياسي بمكون تشغيلي يساصي الصفر.
 القفرة الفريفة علي تنفيذ المشرصع في البلفان التي تفتقر إلى الكلرباء أص تكلفته الرالية.
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سيوسع مشرصع الطاقة في المستقبل من فرص عمال الترفين في زميع انحاء الرالم .تكالي تشغيل الطاقة لفينا
هي في الصفر ،بالتالي إعطاء الحياة الثانية للطاقة-مرفاتا الترفين غير فراله.

حلولنا

منشئاتا الطاقة القائمة علي غازاتا اسحتباس الحراري.
 .1غاز مفافن القمامة.
غاز مفافن القمامة هو نتاج التحلل الطبيري للنفاياتا
الصلبة المن لية صالصناعية .س يمكن للشخص ان
يريش دصن ترا النفاياتا المن لية الصلبة (.)SHW
صفي المتوسط ،يرتبر ان  250كيلوغراما من القمامة
تتراكم لكل ساكن سنويا.
فنفاياتا اإنتاج صاسستللا تألذ في الواقع المرك
الثاني في التلوث البيئي برف صقوع حوادث في أنابيب النفط .صيمثل زمع النفاياتا صتحييفها صاستخرازلا
صالتخلص منلا مشكله فرليه.
صقف أدتا ال يادة السريرة في اسستللا في اوصنة اسليرة في زميع أنحاء الرالم إلى زيادة كبيرة في حجم
النفاياتا المن لية الصلبة .صفي الوقت الحالي ،تصل كتلة تيار النفاياتا الصلبة التي تفلل إلى المحيط الحيوي
سنويًا إلى مستوى زيولوزي تقريًبا صتصل إلى حوالي  400مليون لن سنويًا .تأثير تيار  SHWله تأثير حاد
على الفصراتا الجيوكيميائية الرالمية لرفد من الرنافر البيوفيلية ،لافة الكربون الرضوي .صبالتالي ،فإن كتلة
هذا الرنصر الذي يفلل البيئة مع النفاياتا تبلغ حوالي  85مليون لن في السنة ،في حين أن إزمالي تففق
الكربون الطبيري إلى عالم الكرة اسرضية س يترفى  41.4مليون لن في السنة .صاحفة من الطرا الرئيسية
إزالة النفاياتا الصلبة هي من للل الففن ،حيث تترر النفاياتا لتحلل كيميائي حيوي مكث  ،صالذي يسبب
توليف الغاز الحيوي ،صالغاز المففن (.)LG
صاستنادا إلى ال يادة في حجم الجيل الذي تولفه المجموعة في البلفان النامية ،تم التنبؤ بان مفافن القمامة في القرن
المقبل ستكون المصفر الرالمي الرئيسي لغاز الميثان.
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غاز مفافن القمامة هو غاز اسحتباس الحراري القوي ،الذي له تأثير كبير علي الظرصد المنالية المتغيرة علي
هذا الكوكب .صتبلغ حصتلا  11في المائة في الرفد اإزمالي لمصادر الغازاتا الففيئة ،صتحتل المرتبة الثالثة في
الرالم.

صيمكن القول انه ،في المتوسط ،س ينتلي توليف الغاز في زسم لطمر النفاياتا لمفه تصل إلى  50سنه ،مع صزود
عائف غاز محفد  200-120متر مكرب للطن الواحف من الفضلتا الصلبة.
صيرد صف

كامل صمفصل للبياناتا صالمنلجياتا اسصلية لتقفير انبراثاتا الغازاتا الففيئة في تقرير التخفي
الرالمي سنبراثاتا غازاتا الففيئة من غير ثاني أكسيف الكربون في
.www.epa.gov/climatechange/economics/international.html

اثثر السلبي لغازات مدافن النفايات
التوزيع المجاني للغازاتا الففينة في البيئة يسبب عفدا من اوثار السلبية ،سواء المحلية صالرالمية ،صذلك بسبب
لصائصه المحفدة .مع تراكمه ،يمكن ان تتراكم المتفجراتا صالحرائق الظرصد الخطرة في المباني صاللياكل
الموزودة بالقرب من مواقع التخلص من النفاياتا الصلبة .تراكمه في اسماكن المحصورة هو أيضا لطر من
صزله نظر سمية.
صهناا حاستا قليله زفا من التسمم في فيانة استصاستا اللنفسية المففونة ،صالتي شملت الوفياتا .صهناا
احتمال كبير ان يكون سبب المأساة هو تراكم الغازاتا الففينة ،الذي كان مصفره التربة السائبة القفيمة .كما ان
لغاز مفافن القمامة اثرا كارثيا علي الغطاء النباتي.
كما يؤدي التوزيع المجاني للغازاتا الففينة إلى تلوث الغلد الجوي للمنالق المجاصرة ،صالمركباتا السامة
صالكريلة الرائحة .أيضا ،هو غاز اسحتباس الحراري ،صالذي ير ز تأثير تغير المناا علي اسر  .صتظلر
قائمه الظواهر السلبية المذكورة أعله التي تسببلا الشركاتا الخافة باسنبراثاتا الضارة بشكل مقنع الحازة إلى
مكافحه انبراثاتلا .صفي مرظم البلفان المتقفمة النمو ،توزف قوانين محفده تل م أفحاب مفافن القمامة بمنع
اسنتشار الرفوي لغازاتا مفافن القمامة .الطريقة الرئيسية التي توفر الحل للذه المشكلة هي تكنولوزيا استخراج
صاستخفام الغازاتا الففينة.
استخدام غازات مدافن النفايات
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صعلي الصريف الرالمي ،فان الطرا التالية سستخفام الغازاتا الففينة مررصفه:
 اإشرال ،صضمان القضاء علي الرصائح غير السارة صالحف من لطر الحريق في مكب النفاياتا الصلبة ،فيحين ان الطاقة الكامنة للغازاتا س تستخفم لغغرا اسقتصادية؛
 اسحتراا المباشر إنتاج الطاقة الحرارية;استخفام الغازاتا الففينة كوقود لمحركاتا الغاز من أزل توليف الكلرباء صالحرارة ؛ * استخفاملا كوقود
لتوربيناتا الغاز من أزل توليف الكلرباء صالحرارة؛
 ازراء محتوي الميثان في الغازاتا الففينة (التخصيب) إلى  ٪ 95-94مع استخفاملا سحقا في شبكاتا الغازلغغرا الرامة.

التكنولوجيات التي تحول غاز مدافن القمامة إلى طاقة
التكنولوزياتا التي تستخفم الطاقة من غاز المفافن إنتاج الطاقة الكلربائية مماثله لتلك المستخفمة في الغاز
الطبيري المنخفض الضغط:
 إنتاج البخار صاستخفام التوربيناتا البخارية أص المحركاتا البخارية باستخفام دصره رانكين; احتراا الغاز في غرفه احتراا توربيناتا الغاز الراملة في دصره برايتون؛ استخفام الغاز كوقود محركاتا للجليف الذي يرمل في دصراتا الفي ل-يوتا ؛ استخفام الغاز كوقود للمولفاتا الكلرصكيميائية عالية الحرارة (.)ECGنحن نحل مساله أعاده التفصير من للل توفير أنفسنا مع مصفر الطاقة المتجفدة الخافة بنا لوحفاتا الترفين
لفينا .ان تشكيل غاز مفافن القمامة ليس مستمرا ،اسمر الذي يرطينا المواد الخام المجانية لمرافقنا .في هذا
المخطط ،صلريقه توليف الكلرباء ليس فقط س تضر البيئة ،صلكن أيضا يقلل
من التأثير السلبي للغازاتا ،صلاقة المستقبل يتلقى الكلرباء للترفين مع
عنصر تشغيلي من .0

مثال آخر
التاثير البيئي لوق

إنتاج الغاز من اوبار.
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الضغط في الغاز صالنفط الودائع تنخفض مع مرصر الوقت مما يجرللا غير مربحه .صيحفث اسشترال عنفما س
يمكن أزاله الغاز بربح للتقليل من اوثار البيئية لتنفيس مفتوح يطلق الغاز في الغلد الجوي صلكنه يلوث كمياتا
ضئيلة من ثاني أكسيف الكربون.

ان التراعاتنا صتكنولوزياتنا قادره علي مرالجه أنواع مختلفة من الغازاتا ،مثل غاز مفافن القمامة صالغاز
اإحيائي صالغاز من ابار الغاز الملجورة إلى الطاقة الكلربائية ،ستضمن صحفاتا الترفين المتنقلة الخافة بنا
المبنية علي أساس حاصياتا الشحن الثابت صاسستللا المستقر لرمال الترفين .متوسط عمر هذه المنشأة هو 40
سنواتا ،علي أساس هذا ،صنحن نقترح لتبادل الرموز FGYللطاقة الكلربائية فقط للذه الفترة

تنفيذ المشاريع

تقفم الطاقة في المستقبل للتحول إلى مصادر الطاقة البفيلة غير القياسية ،صالحف
من استللا الطاقة صالمخالر المرتبطة بلا علي البيئة.
صنحن نقفم لتلقي الطاقة الكلربائية من مصادر غازاتا اسحتباس الحراري
أنفسلم ،صحل الرفيف من المشاكل البيئية في نفس الوقت ،مع زميع اسلراد
المرنية اسستفادة من هذا!
أصس ،ان انبراثاتا غازاتا اسحتباس الحراري مفيفة للبيئة .ثانيا ،نحن نركب صحفاتا الترفين المتنقلة لفينا علي
مصادر مع عنصر التشغيلية من  ،0مما يقلل بشكل كبير من تكلفه الترفين .ثالثا ،يرفي مالكو هذه المرافق من
دفع الرسوم البيئية المترلقة بانبراثاتا غازاتا اسحتباس الحراري .صرابرا ،سيؤدي نقل أز اء من مرفاتا الترفين
إلى مرافقنا إلى تخفيض استللا الكلرباء باستخفام أساليب غير قياسيه صففيقه للبيئة.
الغازاتا الففيئة غازاتا شفافة في الغلد الجوي التي تمتص صتنبرث منلا لاقة مشرة دالل نطاا اسشرة تحت
الحمراء الحرارية .صيؤدي صزود مثل هذه الغازاتا في الغلد الجوي إلى النتائج النازمة عن اثار اسحتباس
الحراري .صالغازاتا الففيئة اسصلية في الغلد الجوي لغر هي بخار الماء ،صثاني أكسيف الكربون ،صالميثان،
صاسصزصن (من أزل تأثيرها المقفر علي توازن الحرارة) .صقف تسلم أيضا الليفرصكربوناتا الملجنة البشرية
المنشأ صأكاسيف النيترصزين في تأثير اسحتباس الحراري ،صلكن نظرا سنخفا تركي اتلا في الغلد الجوي،
من الصرب تقييم ما إذا كانت مساهمتلا تنطوي علي مشاكل.
دعوانا ننظر في مثال:
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 .1اسثر البيئي لوق إنتاج الغاز من اوبار.
مع انخفا في ضغط الغاز المنتجة إلى  1.5-1ميغاباسكال ،صهناا تنشا مشكله زيادة الضغط من قبل لريقه
ضغط  3لطواتا تصل إلى الضغط الرئيسي من  7ميغاباسكال ،مما يجرل استخراج غير مربحه اقتصاديا .يتم
الحفاظ علي اوبار ،صفي كثير من الحاستا ،من أزل تجنب دلول زاد في الغلد الجوي.

صعنفما يحترا الغاز بكمياتا كبيره ،يمتص هواء الغلد الجوي صيفلل كمنتج من احتراا ثاني أكسيف الكربون
(الغاز الففين).
باإضافة إلى اسضرار اللائلة التي تلحق بالبيئة ،يخضع هذا النوع من النشاط في بلفان مختلفة لضرائب مرينه
صرسوم بيئية تقع علي عاتق أفحاب هذه المرافق.
ان ابار الغاز الملجورة ليست المصفر الوحيف لغازاتا اسحتباس الحراري .صينجم عن ذلك قفر مماثل من
الضرر بسبب المؤسساتا ال راعية صالفلحية التي تخ ن نفاياتلا الرضوية .صينتج من هذا الغاز الحيوي
النفاياتا ،صالتي للا تأثير سلبي علي تأثير اسحتباس الحراري .صقف لورنا مرفقا لمرالجه هذه الكتلة اسحيائية في
الكلرباء .تم تنفيذ هذا المشرصع في  2013باسشتراا مع  .Avangard LLCصتنتج المنشاة المتقفمة حتى
اون الكلرباء للمؤسسة من نفاياتا اإنتاج ،في حين انلا قبل هذا التطور تحمل تكالي التخلص من النفاياتا.
صبرف إللا المنشاة ،تلقت الشركة كلرباء مجانية ،صحلت مشكله أعاده تفصير النفاياتا الملوثة للبيئة ،صتلقت
إيراداتا من بيع اسسمفة ،صهي نتاج ثانوي إنتاج الطاقة.
صلم تنشر اسمثلة المذكورة أعله علي نطاا صاسع (الضجة الرامة) بسبب برف هذه اسزسام عن المفن الكبيرة
صعفد فغير نسبيا من هذه المشاريع صاوبار الملجورة .صالمشكلة اسكثر لطورة هي غاز مفافن القمامة الذي
يتراكم في مفافن النفاياتا المن لية الصلبة ،نظرا لوزود مثل هذه المضلراتا في كل مفينه تقريبا باستثناء المفن
التي لفيلا ثقافة متطورة لمرالجه النفاياتا .صهذه مساله تت ايف باستمرار ،حيث ان تركي هذا الغاز ي داد في كل
عام ،مما يسمم اسر صاللواء.
صحتى اون ،أبرمت شركه الطاقة في المستقبل اتفاقا مع مالك موقع لمر النفاياتا الصلبة الخاص بشركه
 Gorkomkhozالواقرة في ريفا ،منطقه سفيردلوفسك ،رصسيا .صتقع مفافن النفاياتا في المنطقة المجاصرة
مباشره لم رعة الترفين الحالية.
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صمن للل تمويل الشركاتا ،أزريت بحوث بشان مفي ملءمة هذا المرفق سستضافه نظام يجمع غاز مفافن
القمامة صيرالجه بشكل أكبر في مجال الطاقة الكلربائية .صصفقا للتقفير اسصلي ،يمكن توليف الكلرباء من  1إلى 3
ميغاصاط في مكب النفاياتا هذا .صفي الار هذا استفاا ،تم التوفل إلى ترتيباتا بشان تركيب صحفاتا الترفين
التابرة لنا في أراضي موقع التجارب بالقرب من محطه توليف الكلرباء بفصن إيجار .صتتحقق هذه الظرصد في
المقام اسصل سن مالكي المشاريع يتحملون مسؤصليه الحكومة عن اي اثر ضار قف تلحقه عملياتلم بالبيئة.

صبالتالي ،فان بناء مثل هذه المنشأة س يفيف أفحاب هذه المرافق بسبب ارتفاع تكلفه المرفاتا ،صاسهم من ذلك هو
عفم صزود مستللكين محتملين .صالطلب علي هذه المشاريع من قبل أفحاب المرافق التي تلوث البيئة يفوا
بشكل متكرر تنفيذ المشاريع المماثلة التي تحول غاز اسحتباس الحراري إلى الطاقة الكلربائية .في تطوراتنا
لربت دصرا هاما زفا من قبل ثابت ،صاستللا الطاقة مستقر ،صهذا له تأثير كبير علي عمر التثبيت نفسه.
صالترفين من الرملة المشفرة يضمن استقرار استللا الطاقة دصن قطراتا الجلف ،صبسبب هذا ،فان المنشأة
ستخفم في المتوسط  40سنواتا دصن إفلح.

الحل اسمثل.

مع اسموال التي تم زمرلا للل  ، ICOستبني لاقة المستقبل في الطاقة صبالتالي تحرير مالكي هذه المرافق
من دفع الرسوم صالضرائب البيئية ،في حين أن شركتنا تصبح المستللك للطاقة التي ستوفر صحفاتا الترفين
المتنقلة.
النظر في المكون المالي .تكلفة المرفاتا للحصول على  1.5ميغاصاط من الكلرباء يساصي 1،250،000
دصسر .في مثل هذا المرفق ،سنكون قادرين على صضع  5صحفاتا الترفين بسرة  300kWلكل منلما ،صلكل
منلما
تكل  100،000دصسر (على أساس مثال على مرفاتا  antminer S9من  ،Bitmainإزمالي تطوير
 1.5ميغاصاط من الطاقة الكلربائية .تكلفة تركيب توليف الكلرباء سيكون  $ 1250000صتكلفة الوحفاتا
الرئيسية بما في ذلك منجم  ASICستكون  $ 1،250،000صبإزمالي  2،500،000دصسر سنحصل على
منجم ترفين مستقل بشكل كامل ،مستقلة عن شبكاتا الكلرباء المرك ية ،لالية من دفع ثمن الكلرباء صنفقاتا
مرفاتا التبريف.
صتبلغ صفوراتا الكلرباء المففوعة  1 296 000دصسر في السنة (محسوبة على أساس ترريفة الكلرباء
البالغة  0.1دصسر لكل كيلوصاتا  /ساعة) ،صهذا س يشمل نفقاتا الكلرباء التي تففرلا م ارع الترفين اسلرى
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في تبريف المرفاتا يستخفم ما يقرب من  ٪ 20من إزمالي استللا الكلرباء ما يقرب من  200 259دصسر
في السنة .ألذ متوسط الخفمة عمر التثبيت  40سنة ،صذلك عنف استثمار  1500000دصسر ،صفي النلاية
نقوم بتوفير حوالي  51840000لحياة التثبيت.

صقف تمكن أعضاء فريقنا حتى اون من الحصول علي براءاتا التراع  49بشان مصادر الطاقة المتجفدة غير
القياسية ،صقف تم تنفيذ الرفيف منلا بالفرل.

صس تنظر هذه الورقة اس في ز ء فغير من امكانيه استخفام تطوراتنا (اسلتراعاتا) ،التي ستجف تطبيقا في اي
مكان في الرالم له ظرصد مناليه صزغرافية مختلفة.
ان التراعاتنا صتكنولوزياتنا قادره علي مرالجه أنواع مختلفة من الغازاتا ،مثل غاز مفافن القمامة صالغاز
اإحيائي صالغاز من ابار الغاز الملجورة إلى الطاقة الكلربائية ،ستضمن صحفاتا الترفين المتنقلة الخافة بنا
المبنية علي أساس الحاصياتا البحرية ثباتا صاستقرارا اسستللا ،صهو صاحف من شرصط تشغيل هذه المنشآتا.
متوسط عمر هذه المنشأة هو  40سنواتا ،صعلي أساس هذا ،نقترح لتبادل الرموز  FGYللطاقة الكلربائية
للفترة المذكورة.
صسود توفر الطاقة في المستقبل الطاقة الكلربائية الخافة بلا في ترريفه منخفضه لوقت بناء مثل هذه
الوحفاتا .مباشره برف ال [ايكو] ,سينفق  %47أموال كان علي بناء المشرصع ،ص  %45سيذهب إلى يشتري
ترفين تجلي صالبناء من الترفين صحفاتا.

سيستغرا بناء صحفاتا الترفين صقتا اقل بكثير من تشييف محطه لتوليف
الطاقة .القفرة علي إنتاج الرموز فورا برف  ، ICOصيوفر أفحاب
الرم مع الفرفة لوضع صحفاتا الترفين في م رعتنا للترفين القائمة.
صهكذا ،يمكن لمالك الرموز بفا الترفين دصن انتظار لبناء مرفق ،صتبادل
الرموز للكلرباء صالقفرة علي الترفين .صللل فتره تشييف المرفق،
ستكون هناا ترريفه منخفضه للكلرباء.
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فورا

صفي هذه الصناعة ،ليس من المرتاد اإفصاح عن المرلوماتا المترلقة بم ارع الترفين من أزل الحف من المنافسة
صحماية اسسرار التجارية .برف سنواتا من الرمل في فناعه الترفين ،صالطاقة في المستقبل قف فلمت اهميه
الشفافية الكاملة ،صمن الواضح ان اي عمل تنافسي يتطلب أكثر من مجرد نسخ اولرين في هذا المجال .بالتالي،
نود ان نرحب ال صار سيامنا مفتوحة في مفينه  Revda، Sverdlovskحيث يمكن لل صار المجيء صتفقف
م ارع الترفين لفينا سنفسلم.
صقف أثر ترفين الرملتا المشفرة الرفيف من الرملياتا في الرالم الحفيث ،صلصوفا كي يتم استخفام الطاقة.
صيتجاصز مرفل استللا الطاقة سغرا الترفين التنبؤاتا.
صصفقا للتوقراتا المحسوبة في  ،2016كان من المتوقع ان يتطلب إنتاج البتكوين  2021نفس الكمية من
الطاقة التي تستخفملا الفانمرا حاليا .صقف تم بالفرل الوفول إلى هذا المستوي من استللا الطاقة قبل 3
سنواتا من المتوقع.
كميه الطاقة التي تستللك حاليا علي إنتاج  bitcoinيمكن ان توفر  ٪ 48.4من احتيازاتا الطاقة التشيكية،
 ٪ 24.4للولنفا ٪ 9.8 ،للمملكة البريطانية .٪ 5.7
صقف صازلت فن صيل بالفرل فروباتا .عملتلا الولنية تشلف تضخم زامح ،بالتالي الترفين في هذا البلف تحظي
بشربيه كبيره .صقف ادي الحجم الكبير إنتاج الرملتا المشفرة إلى عج في الكلرباء في البلد.
صيتم بناء فناعه الطاقة اليوم أساسا علي المواد الخام الليفرصكربونية ،صالتي هي المفمرة الرئيسية لطبقه
اسصزصن صتر ي اسفطناعية "تأثير اسحتباس الحراري " .مع تطور فناعه سلسله البلوكشين صالرملة
المشفرة ،فناعه الترفين ينمو باستمرار .صان اسستللا من الكلرباء ينمو بشكل تناسبي.
صقفر الصنفصا اسسترالي للمستقبل الطويل أنه في المستقبل ،يمكن أن يتطلب إنتاج البيتكوين 13،140
تيراصاط من الكلرباء .هذا هو حوالي  ٪ 60من إنتاج الكلرباء في الرالم .هذه الكمية من الطاقة تكفي لتففئة
 1.5مليار من ل.
تاريخ المشروع

في نلاية  2016نظمنا م رعة الترفين ل  ، kW 350مع
اششششششششششششراا
المسششششتثمرين
من القطشششششاع
الخاص .منششذ
ذلششششك الحين،
برشششششششششششف ان
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اكتشفت مشكله اسعتماد علي الشبكاتا المرك ية،
صالتغيشششيراتا الشششتي س يمكن السشششيطرة عليلشششا في الترريفشششاتا
الكلربائية ،زنبا إلى زششانب مششع مجموعششه من الرلمششاء بقيششاده
سيرغي شتشيكلين (أستاذ دكتوراه في الرلششوم التقنيششة) الششذي
هششو رئيس أداره الطاقششة النوصيششة صالطاقششة المتجششفدة ،بلششفد
اسستفادة المثلي من تكالي الترفين.
بالتوازي مع التوسع في اسعمال التجارية القائمة ،قررنا صضع نلج زفيف تماما ،غير القياسية للحصول
علي الطاقة صاسمثل للتنقل في م ارع الترفين .صفي سياا هذا الرمل ،زري تحليل أنواع مختلفه من
مصادر الطاقة صتنفيذها .المشرصع تركيب صتطوير التكنولوزيا
إمفاداتا الطاقة ترمل من  kW 500مع عنصر التشغيل من 0
/cكيلوصاط.

مصادر لاقة الوقود الرضوي التي تم النظر فيلا:
غاز التفريغ من ابار الغاز صالنفط المغلقة
غاز مفافن القمامة
الغاز الحيوي
اسنواع المحلية من الوقود (الخث صالخشب صالنفاياتا الرضوية)
مصادر الطاقة المتجفدة التي تم النظر فيلا:
الطاقة الشمسية
لاقة الرياح
الطاقة الحرارية اسرضية
الطاقة الليفرصليكية
موزه صلاقة المف صالج ر في البحار صالمحيطاتا
 التركيباتا الحرارية صالفصراتا علي الوقود المحلي (الخث صالخشب صالنفاياتا الرضوية)
محطاتا الطاقة النوصية منخفضة الطاقة (اسرضية صالرائمة) صالتي تم ألذها في اسعتبار:
 لجميع اسلتلفاتا ،تختل الخصائص الطبيرية المنالية ،الليفرصلوزية،
صالجيوديناميكية في النطاا الحقيقي.
صعنف النظر في لياراتا مختلفة ،تم التيار المرفاتا التي تفي بالمتطلباتا
الحفيثة للكفاءة صالموثوقية.
 صمع مراعاه التأثير الكبير لمستوي القفرة المطلقة علي مؤشراتا اقتصاديه
محفده ،كانت القفراتا التي تم التحقيق فيلا تتراصح بين  0.5ص  10ميغاصاط.
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بالنسبة لكل ليار ،يفتر

ان يكون مكون تكلفه التشغيل ففرا.

بالتوازي مع هذا الرمل ،صضرنا الوحفاتا اسمثل المتنقلة ،م رعة الترفين مستقله تماما
علي أساس حاصيه الشحن مع التلوية القسري صالسلطة تصل إلى  .kW 300حتى
اون ،صالطاقة في المستقبل لفيلا كل القفراتا التقنية لتنفيذ صتوسيع نطاا اسعمال
التجارية.
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استخدام اثموال المحصلة

سينفق  47في المائة من اسموال المحصلة علي بناء مرفق يولف قوته الخافة.
سينفق  45في المائة من اسموال التي تم زمرلا علي بناء صحفاتا الترفين صشراء مرفاتا الترفين .سيتم تركيب
هذه لفتره بناء المصنع مع الجيل الخاص به في م رعتنا للترفين التشغيلية مع ترريفاتا الكلرباء  c 0.05لكل
 1كيلوصاط/ساعة ،صالتي سود تسمح لحاملي الرموز FGYللبفء علي الفور في كسب اإيراداتا من الترفين.

0.05 0.03
0.45
Mining modules
Power plant installatons
Bounty Program
Marketng
0.47

16

استخدام رموز FGY

.1المشتريين من الرموز للم الحق في الملكية لمفه غير محفصدة من الوقت.
.2أفحاب الرم يمكنلم تبادل الرموز لتأزير الطاقة الكلربائية لمفه  40سنواتا مع عنصر التشغيل من
 .0cصفي الوقت نفسه ،فان اإيجار لمفه  40سنواتا  W/h 1سيكون  FGY 1الرموز.
.3الترفين اسقتصادي
.4الففع لتركيب م ارع الترفين مملوا /1FGY = 1000wالشلر.
 .5صيمكن استخفام الرموز كوسيلة للففع لتطوير تكنولوزياتا اإمفاد بالكلرباء علي مصادر الطاقة
البفيلة في ظرصد مناليه صزغرافية محفده بناء علي للب ال بون.
.6الففع من قبل  FGYالرموز شراء رلصه سستخفام براءاتا اسلتراع لفينا.

التعدين القتصادي

توفر الشركة الفرفة للمشاركة في ترفين  bitcoinعن لريق تبادل الرموز  FGYللحق في ممارسه الترفين
اسقتصادي لمفه شلر صاحف.
ما هو الترفين اسقتصادي؟
صسود تنفق الطاقة في المستقبل ز ءا من اسموال التي أثيرتا للل ICOعلي شراء عمال ترفين اسيك مع
قفره إزماليه من  14,500سود ترتمف علي المبلغ الذي تم زمره للل  .ICOصسود ترمل الشركة علي
الطاقة النظيفة اسيكولوزية ،صالتي لن تضطر إلى دفرلا .سيتم توزيع  bitcoinsعلي أساس الرقف الذكي من
للل المبفأ التالي ٪ 80 :من إنتاج  bitcoinsستوزع بين أعضاء المجموعة ،ص  ٪ 20سينفق علي فيانة
صإفلح صشراء المرفاتا الجفيفة .سيتم توزيع البتكوين في اليوم اسصل من كل شلر.
تصل إلى  ٪ 330شلريا! كي يرمل؟
للمشاركة في الترفين ،يمكن لصاحب الرم تبادل رموز  FGYالخافة بلم لمفة شلر صاحف من المشاركة في
مشرصع الترفين اسقتصادي .يتم قبول للباتا المشاركة في الترفين اسقتصادي للل آلر  5أيام من الشلر
الحالي للحق في المشاركة في الشلر التالي .في اليوم اسلير من الشلر برف تلقي للباتا الترفين ،سينتج مولف
رقم عشوائي رق ًما سيحفد النسبة المئوية من إزمالي رموز  FGYالمباعة التي ستتمكن من المشاركة في
الترفين في الشلر التالي.
17

على سبيل المثال :يتم بيع  FGY 2 500000للل  ICOاليوم ،في  31ديسمبر  .2018الرقم الذي تم
إنشاؤه عشوائًيا هو " ، "1مما يرني أن  ٪1من إزمالي عفد الرموز التي تم بيرلا سيتمكن من المشاركة في
الترفين في يناير  .2019يتم استخفام  FGY 25000الرموز لترفين  ، bitcoinسيتم توزيع  ٪ 20على
فيانة المرفاتا ،ص  ٪ 80المتبقية بين مجموعة المشاركين للل الشلر المذكور .اليوم ،بمرفل  6500دصسر
لكل  ، bitcoinصهذا هو ما يقرب من  100000دصسر من  bitcoinsالمستخرج في الشلر .برف تخصيص
 ٪20للصيانة ،يتم توزيع  ٪80المتبقية ( 80أل دصسر) بين  25000رم  .FGYصهذا يرني أن كل
رم يستحق  3.3دصسر ،صهو ما يرادل  ٪330شلرًيا بالسرر المبفئي البالغ دصسر صاحف لكل رم .FGY
باإضافة إلى ذلك ،ستقوم "  "Future Energyبمنح المشاركين مكافاة  %95من الرم الذي تم استبفاله
لتقفيم مساهماتا لتطوير الطاقة النظيفة .سيتم أضافه المكافاة حتى اليوم الخامس من الشلر التالي (إذا قمت
بتبادل الرموز الخافة بك للحصول علي حق الترفين في  2019يناير ،ثم تتلقي المكافاة حتى  5فبراير
 %5 .)2019فقط من الرموز الخافة بك ستحرا صفي حاله صزود الم يف من للباتا الترفين من النسبة
المئوية المسموح بلا للمشاركة في شلر مرين ،فان المبادلة ستتم بالتناسب مع الرفد الممكن من الرموز صللباتا
الترفين .سيتم إرزاع كافة الرموز التي س تجتاز المبادلة إلى مالكيلا.

القضية العالمية

الترفين القياسي للرملتا المشفرة سود تنتج في أزمة الطاقة
 - Jordan Rochesterلبير من شركه  ،Nomuraهو مقتنع في هذا .صهو
يرتقف ان  bitcoinيؤثر علي الرفيف من الرملياتا في الرالم الحفيث ،بما في ذلك
الطاقة .اسردن رصتشستر يلفت اسنتباه إلى حقيقة ان صتيره استللا الطاقة من هذا
القبيل للترفين ينمو أسرع مما هو متوقع .صيلحظ أسرع نمو في الصين ،حيث يقع
 ٪ 71من زميع م ارع الترفين  .bitcoinصفقا ليفصم المحسوبة في ، 2016
كان من المتوقع انه ب  ، 2020سيتطلب إنتاج البتكوين نفس كميه الطاقة التي
تستخفملا الفنمارا حاليا .صقف تم بالفرل الوفول إلى هذا المستوي من استللا
الطاقة قبل  3سنواتا من المتوقع.
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صيمكن لكميه الطاقة التي تستللك حاليا علي إنتاج  bitcoinتوريف  ٪ 48.4من احتيازاتا الطاقة في زملوريه
التشيك ٪ 24.4 ،للولنفا  ٪ 9.8 ،للمملكة البريطانية  ٪ 5.7 ،للمانيا ص  ٪ 0.8للوسياتا اسمريكية .صأدتا
الصناعة اإنتازية إلى عج في الكلرباء دالل فن صيل .الرملة الولنية تراني من التضخم الجامح ،صبالتالي
الترفين للرملتا المشفرة يحظي بشربيه كبيره.
رصتشستر يلفد إلى ان ترفين بتكوين سيخلق تكالي للقتصاد صالبيئة لالما ( PoWالفليل علي الرمل-إثباتا
اسداء) هو اسسلوب اسكثر شيوعا للحصول علي عملة التشفير .كما انه في حين ان البتكوين س يؤثر حاليا تأثيرا
كبيرا علي السوا الرالمية ،فقف اثر بالفرل علي اسسواا في المنطقة اسسيوية .صهذا ينطبق بشكل لاص علي
اليابان التي تمثل  ٪ 50من المبيراتا الرالمية من البتكوين.

صفقا لتقفيراتا الشركة البريطانية للنفط صالغاز  ،BPصالتي
تتوقع تطوير الطاقة الرالمية في  2017الخافة بلم " BP
الطاقة توقراتا  ،"2035فان الطلب الرالمي علي مصادر
الطاقة بين  2015ص  2035سي يف بنسبه  ٪ 30تقريبا ،زيادة
في المتوسط  ٪ 1.3سنويا .صهذا اقل بكثير من النمو المتوقع
في الناتج المحلي اإزمالي الرالمي ( 3.4في المائة سنويا).
صلذلك فان الحفاظ علي الربحية علي مفي الرقود القادمة
يتوق علي مصفر الطاقة .صفي حين ترتمف مصادر الطاقة
علي الموارد المتاحة محليا ،فان صكاله الطاقة الفصلية تخبرنا
ان محطاتا الطاقة الحرارية هي اسكثر شربيه.
صتمثل محطاتا توليف الطاقة  40.8في المائة من إزمالي إنتاج الطاقة في الرالم .صتشمل الرفيف من مصادر الطاقة
اسلرى الغاز ( )%21.6صالنفط ( .)%4.3صتشمل المصادر غير القائمة علي الوقود اسحفوري الطاقة النوصية (
 4.3في المائة) ،صمصادر الطاقة المتجفدة  6.3في المائة .صعموما  90في المائة من الطاقة المستللكة أساسلا
في الوقود اسحفوري نظرا لتوافرها الرالي صسلوله النقل صآستا المتاحة عموما صالقادرة علي تحويل الوقود
اسحفوري إلى لاقة.
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دروس من المستقبل

صيرتمف المجتمع الحفيث بصوره مف عه علي الوقود اسحفوري الذي ي يف من فرص استنفاد هذا المورد .صفيما
يترلق باستللا الوقود اسحفوري ،فان اسسئلة ليست إذا كان الوقود اسحفوري سينفف صلكن متى .صهذا ليس
موردا س نلائيا أص متجفدا .صقف زمرت الوقود اسحفوري علي مفي الحياة الطويلة لغر  .صتلفد ثقافة المستللك
باسحتراا من للل هذا المورد مما يؤدي إلى بقاء مصادر الطاقة القابلة سعاده اسستخفام المتاحة بسلوله.
صتوحي النماذج الحالية سستللا الطاقة بان نضوب صقود الكربون المكتش يحفث بسرعة .صصفقا لتقفيراتا
مختلفة ،س يتبقى سوي ما يكفي من الرقود القليلة القادمة.
في المستقبل القريب ،للل ،2035صالنفط صالغاز صالفحم سود تقلل من صزودها في السوا الرالمية لمصادر
الطاقة بنسبه ( ٪ 11من  ٪ 86في --)2015صتفعم هذه الفكرة في  BPالمذكورة سابقا " توقراتا الطاقة 2035
".
صالتحقيق في رصاسب الغاز الجفيفة س يمكن اس ان يؤلر هذه النتيجة الحتمية .صمع نضوب احتيالياتا الوقود
اسحفوري ،ست داد تكلفه استخرازلا صنقللا .سيسترا عن اسحتيالياتا المتاحة بسلوله باسترادة اسحتيالياتا
في المواقع المنر لة بما في ذلك مواقع الحفر في أعماا البحار .لحسن الحظ من الممكن للحف من اسعتماد علي
الوقود اسحفوري .مصادر الطاقة البفيلة توفر بفيل موثوا به صلويل اسزل.
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ملخص
صللفه القول ،فان شراء الوفول إلى قفره استضافه مع انخفا مرفل اسستضافه يسمح لك لخفض كبير في
تكلفه اعمال الترفينش الخافة بك ،صبالتاليش زيادة مكافئاتا الترفين،ش صيوفر الم يف من المرصنة صيساعف علي تحقيق
التوازن بين مخالر الترفين:ش استضافه القفراتا يمكن استئجارهاش في اي صقت ،صدلل اإيجار هو اقل بكثير
بتقلبش الرملتا المشفرة .باسضافة إلى ذلك ،فان مرفق الطاقة المستقبليةش لفيه دصره حياه  40سنه (بالمقارنةش مع
 2.5سنه لرمال الترفين ،صذلك بسبب ال يادة المستمرة في فروبة الترفين)ش صمناسبه سي سلسله بلوكشين .صفي
حاله حفصث اي تغييراتاش هامه في عالم الترفين،ش يمكن بفس من ذلك استخفام قفراتا الطاقة في المستقبل سقامه
سلسل البلوكشين الخافة.
الرمر المتوقع من الرموز FGYهو  40سنواتا .صيستنف هذا المصطلح إلى الرمر المتوقع لمرافق الطاقة في
المستقبل.

العقد الذكي FGY
 FGYهو رم  .Ethereumيتوافق مع  - ERC-20صهو أمر صاقري صصازلة رم ية تستخفم على نطااش
صاسع .يضمن الرقف الذكي :FGY
الشفافيه
الرصيد .المرلوماتا المترلقةش برفد الرموز التي يحتفظ بلا اي مستخفم هي مرلوماتا عامه.
التحويل  .زميع المرلوماتا المترلقةش برملياتاش النقل عامه يمكن الرزوع اليلا في الوقت المناسب.
الملكيه
النطاق .يمكن فقط لمستخفمي صعقود اثيريوم ان يكونوا أفحاب الرموز.
التفرد .ينتمي كل رم إلى مالك مستخفم صاحف .س توزف رموز مشتركه.
الحق في النقل .صيمكن نقل الرم إلى مستخفم آلر فقط بواسطة اسمر المباشر لمالكه أص بأمر المتلقي المصرح
له مباشره من قبل المالك .قف يتم بفء اي نقل الرم بواسطة مستخفم آلر.
معروض العملة
الحصرية .يمكن لمستخفم صاحف فقط ،مالك الرقف ،إففار الرموز.
أداره العقود
الستبدال  .صيمكن لصاحب الرقف ان يتخلى عن ملكيته لصالح اي مستخفم أص عقف آلر اثيريوم.
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البلوك ..يمكن لمالك الرقف إيقاد أص استئنادش عملياتاش نقل الرموز بين حاملي الرموز في اي صقت.
متنوعه
الاتعاش .اي استفعاء للرقف الذي ينتج عنه لطا س يغير الرموز للمستخفمين أص رفيف اسثير ،باستثناءش الغاز
الذي تم انفاقه علي الحركة.
الحدود .الحف اسقصى المسموح به من الرموز المتفاصلة يمكن تريينلاش صتقتصر علي.
الرقف الذكي س يضمن ما يلي ( "احكام عفم اليقينش ):
صححيه المستخدم .حساب مع رفيف الرم موزب قف أص قف س يكون مستخفم اثيريوم حقيقي أص الرقف التالي قف
س يكون لفيك مفتاح لاص .صمن المرزح ان تضيع الرموز التي يتم نقللا إلى هؤسء المستخفمين.
عرض اثيثر يحظر الرقف مرظم ،صلكن ليس كل الوسائل التي يمكن ان ترسل اسثير اليلا من قبل المستخفمين
الذين ليسوا من أفحاب الرقود.
صنحن نشارا مرازري الحساباتا المستقلين في هذه الصناعة ،الذين يرازرون رم الرقف الذكي سطرا بخط،
صالتحقق من صزود اسمن ،صالتحفي أص غيرها من المخاصد بشان سطح اللجوم.
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تنويه قااواي
صالغر من هذا الكتاب اسبيض هو عر مشرصع "الطاقة في المستقبل" علي حاملي الرموز المحتملين فيما
يترلقش باإللا الرم ي المقترح .صقف س تكون المرلوماتا الواردة أدناه شامله صس تنطوي علي اي عنافر
لرلقة تراقفيه .صالغر الوحيف منلا هو توفير المرلوماتا ذاتا الصلة صالمرقولة سفحاب الرموز لكي يتمكنوا
من تحفيف ما إذا كانوا سيجرصن تحليل دقيقا للشركة بقصف الحصول علي الرموز لشركه .FGY

س شيء في هذا الكتاب اسبيضش يرتبر بمثابه نشره من اي نوع أص التماس للستثمار ،كما انلا س تترلقش بأي شكل
من اسشكال علي عر أص التماس لشراء اي أصراا مالية في اي صسية قضائية.ش صس تتكون هذه الوثيقة صفقا
للقوانين أص اللوائح الخافة بأي صسية قضائيةش مصممه لحماية المستثمرين ،صس تخضع للا.

صتشكل برض البياناتا صالتقفيراتا صالمرلوماتا الماليةش الواردة في هذا الكتابش اسبيض بياناتا أص مرلوماتا
تطلريه .صتنطوي هذه البياناتا أص المرلوماتا التطلرية علي مخالر صشكوا مررصفه صغير مررصفه قف تؤدي إلى
التلد اسحفاث أص النتائجش الفرلية ماديا عن التقفيراتا أص النتائج الضمنيةش أص المررب عنلا في هذه البياناتاش
التطلرية.

هذا الكتاب اسبيض باللغة اإنجلي يةش هو المصفر الرسمي الرئيسي للمرلوماتا حول تشغيل رم .FGY
المرلوماتا الواردة هنا قف تترزم من صقت سلر إلى لغاتا ألرى أص تستخفم في سياا استصاستا الخطية أص
اللفظية مع الرملء الحاليينش صالمحتملين ،صالشركاء الخ .صفي سياا هذه الترزمة أص استصال ،قف تفقف برض
المرلوماتا الواردة في هذه الوثيقةش أص تلفلا أص تحرفلا .صس يمكن ضمان دقه هذه استصاستا البفيلة .صفي حاله
صزود اي ترار أص تضارب بين هذه الترزماتا صاستصاستا صهذه الورقة البيضاء الرسمية باللغة اإنجلي ية،ش
تكون الغلبة سحكام هذه الوثيقة اسفلية للغة اإنجلي ية.
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عوامل الخطر
صينطوي الحصول علي الرموز علي درزه عالية من المخالر ،بما في ذلك علي الرغم من انلا س تقتصر علي
المخالر الموفوفة أدناه .قبل الحصول علي الرموز ،ينصح بان كل المكافئة ت ن برناية كل المرلوماتا
صالمخالر المفصلة في هذا الكتاب اسبيض،ش صعلي صزه التحفيف ،عوامل الخطر التالية.

العتماد علي البنية التحتية للحاسوب
مستقبل الطاقة يمكنه اسعتماد علي التطبيقاتاش البرمجية الراملة،ش صأزل ه الكمبيوترش صاإنترنتش يرني ان "الطاقة
في المستقبل"ش س يمكن ان تقفم ضماناتاش بان فشل النظام لن يؤثر سلبا علي أداء عملياتا الترفين الخافة بك.
صعلي الرغم من تنفيذ الطاقة في المستقبل لجميع التفابير اسمنية المرقولة للشبكة ،فان لوادم مرك المرالجة
الخافة بلا مررضه لفيرصساتا الكمبيوتر،ش أص اسقتحاماتاش المادية أص اإلكترصنية أص غيرها من اسعطالش ذاتا
الطبيرة المتشابلة .قف تؤدي فيرصساتا الكمبيوتر أص الفوافل اإضافية أص اسعطال اسلرى التي تسببلا ألراد
ثالثه إلى انقطاع الخفماتا أص تأليرها أص ترليقلا.

قيود العقود الذكية
صس ت ال تكنولوزيا الرقود الذكية في مراحللا اسصلي من التطور ،صتطبيقلا ذص لبيرة تجريبية.ش صقف ينطوي ذلك
علي مخالر تشغيليه صتكنولوزية صتنظيميهش صعلي السمرة صمالية كبيره .صبالتالي ،صعلي الرغم من ان مرازره
الحساباتا التي يقوم بلا لرد ثالث مستقل ت يف من مستوي اسمان صالموثوقية صالفقة ،فان هذه المرازرة س
يمكن ان تكون بمثابهش اي شكل من اشكال الضمان ،بما في ذلك اي ضمان فريح أص ضمني بان الرقف الذكي
 FGYمناسب أص انه س يحتوي علي إيه عيوب أص ثغراتا أص مشاكل قف تتسبب في حفصث مشكلتا تقنيهش أص فقفان
كامل لرموز .FGY

المخاطر التنظيمية
صقف تكون تكنولوزيا السلسل ،بما في ذلك علي سبيلش المثال س الحصر ،مساله الرموز ،مفلوما زفيفا في برض
الوسياتا القضائية،ش صالتي قف تطبق برف ذلك اللوائح القائمة أص إدلال لوائح زفيفه بشان التطبيقاتا القائمة علي
26

تكنولوزيا الكتل،ش صقف تترار اسنظمة مع اعفاد الرقف الذكي FGYالحالي .صقف يؤدي ذلك إلى إدلال ترفيلتا
زوهريه علي الرقف الذكي  ،FGYبما في ذلك علي الرغم من عفم اقتصاره علي إنلائه صفقفان الرموز لشركه
.FGY

سعر البتكوين

تقفم شركه  Future Energyلفماتلاش للشركاتا صاسفراد الراملين في مجال الترفين ،صفي المقام اسصل
 .Bitcoinصترتمف هذه الرملياتاش بشكل كبير علي أسرار  Bitcoinفي البورفاتا المحلية.ش يمكن ان يؤثر
اسنخفا الحاد صالمطول في أسرار  Bitcoinعلي قفره عملء الطاقة في المستقبل علي الوفاء بالت اماتلم
التراقفيةش لففع رسوم اإيجار لحاملي الرموز التي يستأزرصنلا.

التغيرات السريعة في التكنولوجيا .قد تؤثر سلبا علي اعمال .التعدين
ترفين الرملتا المشفرة هو من اسعمال الفيناميكيةش زفا صسريرة الخطي .صلكي تظل الطاقة المستقبلية قادره علي
المنافسة ،فإنلا ستبذل قصارى زلفها لمتابرهش صتقفيم أحفث التقنياتا في مرفقلا علي صزه السرعة .صمع ذلك،
فان فشل "لاقة المستقبل"ش في البقاء الرفيق علي الرغم من مساعيلا قف يشكل لطر انخفا الفوائف لحاملي
الرموز لشركه  .FGYمثل ،ينصح أفحاب الرموز بمراقبهش أداء مرفاتا الترفين الخافة بلم صتحفيثلا حسب
الحازة .صبفس من ذلك ،صنظرا سن أداء المرفاتا يضر مع مرصر الوقت ،فانه ينبغي للا ان تنظر في استئجار
رموزها لرمال الترفين اولرين لتجنب انخفا مكافئاتاش الترفين.

التذبذب في مكافئات التعدين.
الترفين في التشفير هو عمل محفود بالمخالر صيجب النظر برنايةش الرفيف من الروامل قبل بفايته.ش تقلباتا سرر
 ، BTCصزيادة أسرار مرفاتا الترفين صالكلرباء ،صنمو مرفل فروبة الترفين،ش صانخفا في مكافاة الكتله،
صالرفيف من الروامل اسلرى قف تؤثر علي مكافئاتا الترفينش صيؤدي إلى لسائر.

التذبذب في الفوائد الرمزية وإيرادات .اليجار.
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صيلفد الرم  FGYإلى توفير فأئفه قيمه من الوفول إلى حل استضافه منخفضه التكلفة لرمال الترفين
للرملتا المشفرة من للل منحلم القفرة علي استخفام مرافق الطاقة في المستقبل .علي الرغم من ان أفحاب
الرم يمكنلم استئجار الرموز الخافة بلم سشخاص آلرين من للل منصة الطاقة المستقبليةش الفاللية صتلقي
الفلل من اإيجار ،صالغر الرئيسي من هذا الرم هو السماح سفحاب الرموز لتحقيق صفوراتا عن لريق
لفض تكالي ش عملياتلاش دقيقه .تغييراتا السوا ،صانخفا في استضافه اسسرار صغيرها من الروامل قف يقلل من
قيمه الرموز  FGYصلفض أسرار اإيجار من الرموز.

تألير البناء.
صيستنف الجفصل ال مني للبناء المحفد في هذا الكتاب اسبيض علي تقفيراتا مرقولة صلكن ليس مضمونا .قف يتغير
هذا الجفصل ال مني  ،صقف يتألر البناء بسبب الرفيف من الروامل ،بما في ذلك تلك التي تتجاصز التحكم في الطاقة
في المستقبل ،مثل إزراءاتا اسلراد الثالثة (المقاصلون صالموردصن صغيرهم).

التغير في معدل الكهرباء.
صيستنف مرفل الكلرباء الفرال الوارد في هذه الوثيقةش إلى التكلفة الحالية للكلرباء المتاحة بموزب الرقود القائمة.ش
مرفل الكلرباء غير مضمون صقف يتغير من صقت سلر .سيؤدي اي تغيير في أسرار الكلرباء إلى تغيير مباشر
في قيمه الرموز لشركه  FGYصالتكلفة الجارية سستضافه مرفاتا الترفين الخافة بك

تغيير في تكاليف الصيااة.
صتستنف تكلفه الصيانة المحفدة في هذه الوثيقة إلى تكالي ش الرمل الحالية صالساعاتا اللزمة لتشغيل عملياتا
الشركة صالحفاظ علي الرفد المتوقع من المرافق صمرفاتا الرملء .صمع مرصر الوقت ،قف تتغير تكلفهش الصيانةش
سسباب مختلفة .اي تغيير في تكلفه الصيانةش سيؤدي إلى تغيير مباشر في قيمه الرموز  FGYصالتكلفة الجارية
سستضافه مرفاتا الترفينش الخافة بك.

المبيعات .والضرائب .اثخرى.
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صقف يطلب من أفحاب الرموز صمشتري مرفاتا الترفين دفع ضريبة المبيراتا (التي يتم زمرلا عنف البيع)
صغيرها من الضرائب المرتبطةش بالمراملتاش المنصوص عليلا في هذه الوثيقة.ش ستكون المسؤصلية الوحيفة
سفحاب الرموز صمشتري مرفاتا الترفين اسمتثالش للقوانين الضريبية صدفع زميع الضرائب ذاتا الصلة.

القوه القاهرة.
صقف ينقطعش أداء الطاقة في المستقبل أص يرلق أص يتألر بسببش ظرصد القوه القاهرة .صسغرا هذا الكتاب
اسبيض ،ترنيش القوه القاهرة احفاثا صظرصفا استثنائيةش س يمكن ان تمنرلا "لاقة المستقبل" صتشمل :اعمال
الطبيرة ،صالحرصب ،صالن اعاتا المسلحة ،صاسضطراباتا المفنية الجماعية ،صاسعمال الصناعية ،صاسصبئة،ش
اإغلا ،صالتبالؤ ،صالنقص لفتراتا لويلة أص غيرها من اإلفاقاتا في إمفاداتا الطاقة أص لفمه استصاستا،
صاعمالش البلفياتا ،صالوسياتا أص الوكاستا الحكومية استحادية،ش صغيرها من الظرصد لارج السيطرة للطاقة ،
صالتي لم تكن موزودة في صقت اللا الرم  .إذا كانت هذه الظرصد تحفث قبل إففار الرموز  FGYصالطاقة
المستقبلية غير قادر علي إففار الرموز  FGYفي غضون  6أشلر من التاريخش المتوقع ،صكيل الضمان قف
يصفر ردا علي للب من المشتريينش الرم  .FGYسيتم إففار المبلغ المسترد في الشكل اسفلي للففع بسرر
الصرد في تاريخ استرداد المبلغ.

الفصاح عن المعلومات.
المرلوماتا الشخصية الواردة من حاملي الرم  ، FGYصمستازري الرم  ، FGYصأفحاب المرفاتا المقفمة
للستضافة ،صالمرلوماتا حول عفد الرموز أص عمال الترفين التي تخفملا لاقة المستقبل،ش صالمكافئاتا المكتسبة
علي المسبح ،صعناصين المحفظة المستخفمة ،صأي المرلوماتا اسلرى ذاتا الصلة يمكن الكش عنلا سزل ه
إنفاذ القانون ،صالمسؤصلين الحكوميين ،صغيرهم من اسلراد الثالثةش عنفما يطلب من الطاقة المستقبلش للكش عن
هذه المرلوماتا عن لريق القانون ،استفعاء ،أص أمر المحكمة .صس تتحمل الطاقة المستقبلية في اي صقت من
اسصقاتا مسؤصليه اإفصاح عن هذه المرلوماتا.

قيمه رمز .FGY
صبمجرد شرائلا ،قف تتقلب قيمه رم  FGYبشكل كبير سسباب مختلفة .س تضمن شركه فيوتشر للطاقة اي قيمه
محفده لرم  FGYللل اي فتره زمنيه محفده .س تتحمل شركه الطاقة المستقبلية المسؤصلية عن اي تغييرش في
قيمه رم .FGY
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صتنطوي اسفتراضاتا المترلقة بما سبق ،في زمله أمور ،علي احكام بشان الظرصد اسقتصادية صالتنافسيةش
صالتجاريةش المستقبليةش صالقراراتا المترلقة باسعمال ،صمرظملا لارج عن سيطرة فريق مشرصع الطاقة في
المستقبل،ش  fالتالي فمن الصرب أص من المستحيل التنبؤ بفقه .صعلي الرغم من ان فريق الطاقة في المستقبلش يرتقف
ان افتراضاته التي تستنف اليلا بياناتهش التطلريةش مرقولة ،فان أيا منلا قف يثبتش انه غير دقيق .صنتيجة لذلك ،س يمكن
لفريق الطاقة في المستقبلش ان يقفم ضماناتا بان البياناتاش التطلريةش الواردة في هذا الكتاب اسبيض ستثبتش دقتلا.
صفي ضوء أصزه عفم التيقن الكبيرة المتأفلة في البياناتا التطلرية الواردة هنا ،فان ادراج هذه المرلوماتا قف س
يكون فيلا باعتبارها الضمان من زانب الطاقة في المستقبلش أص اي كيان آلر ان اسهفاد صالخطط لمشرصع
الطاقة المستقبليةش سيتم تحقيقلا بنجاح.
يرزى ملحظه ان مشرصع الطاقة المستقبليةش قف يترر
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لمخالر ألرى غير متوقره من قبل ادارته في هذا
الوقت.

