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انرجي
العملة المشفرة للغد
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.العملة المشفرة التقلیدیة للغد

.االحتفاظ
 العمل

 الجیل األول االقتصادیة + نماذج

التكنولوجیا:

 الخزانة المستدامة تعیش على 3

التبادالت

.تجنب
إشكالیة

:النماذج االقتصادیة للجیل الثاني

ال ICO + ال قبل التعدین

.تتطور
مؤكد

:نماذج تكنولوجیا الجیل الثاني

 خارطة الطریق القویة بما في ذلك الجیل

التالي من منصة العقد الذكي
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"تركیبتنا "اإلطالق العادل

ال
ICO

 أطلقت انرجي دون المرور عبر عملیة

طرح عملة أولیة

 ال
لقبل التعدین

لم تسمح انرجي قبل التعدین ، التالي تقلیل 

المركزیة المحتملة لإلمداد االولي من 

.nrg

 التمویل
الذاتي

لدي انرجي  نموذج الخزانة الذي یغذي 

40 ٪ من االنبعاثات مرتین في األسبوع 

مره أخرى إلى التنمیة والنمو.

ایرندروب
تھدف حمالت التسویق ایرندروب  إلى نشر 

رسالة انرجي وتعزیز االنصاف المركزیة.
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النموذج المالي
1000000NRGتنبعث كل شھر

تنقسم بین عمال تعدین انرجي، الخزانة، العمود الفقري + 
ماسترنود

10%

40%

تستند Energihash على Ethash. خوارزمیة التجزئة ھي 

مقاومة ASIC للشمولیة. تتم مكافأة عمال التعدین لتأمین الشبكة. 

ومن المقرر إطالق مجمع التعدین الرسمي لشركة إنرجي إلطالق 

.Q4 2018

المعدنین

 أموال الخزینة تدفع لتطویر المنتجات ، والتسویق ، واعتماد التاجر

 ، ونمو الفریق. یمكن ألعضاء المجتمع تقدیم مقترحات إلى وزارة

.الخزانة

خزینة

ت
اثا
نبع
ا
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یتم تخصیص عشر االنبعاثات الشھریة لمؤسس انرجي  كحافز للقیادة 

والتوجیھ المستقبلیین. ھذا االھتمام في انرجي ھو في مكان ما قبل 

.ICO التعدین أو أي تخصیص

النموذج المالي
1،000،000 NRG المنبعثة كل شھر.

مقسمة بین عمال التعدین إنیرجي ، الخزانة
ت.العمود الفقري + ماسترنود ,

اثا
نبع
ا

العمود الفقري

یضیف NRG ماسترنود االستقرار ویحسب المعامالت على الشبكة. 

یتم تحویل المكافآت على أساس منتظم كدفعة مقابل تأمین وتثبیت كل 

.NRG عقد عمل على شبكة

ماسترنود

10%

40%
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التحكم

یمكن لشركاء الشبكة التصویت على مقترحات من مجتمع 

انرجي وتوجیھ اتجاه المشروع.

المعامالت

یستخدم ماسترنود خوارزمیة توافقیة لحساب 

المعامالت على الشبكة.

استقرار الشبكة

+ الالمركزیة

یتم تحفیز شركاء الشبكة لشراء ماسترنود ، والتي تؤمن الشبكة 

وتثبتھا. كلما زاد عدد العقد NRG ، كانت الشبكة NRG أكثر 

المركزیة.

 ماسترنود
وظائف
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مكافآت NRG ماسترنود
مقابل تكلفة اعداد المقارنة
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تومي
الرئیس التنفیذي والرئیس
 تومي ھو زعیم فكري مرموق ومعلم في مجتمع
.العمالت المشفرة

رایان
الرئیس
 یشرف ریان على جمیع العملیات الیومیة لشركة
.إنرجي ویقود فریق التطویر

كارولین
نائبة رئیس العملیات
 مع ACCA كارولین ھي المھنیة المالیة المؤھلة
.خلفیھ المصرفیة االستثماریة العالمیة

غریغ
نائب الرئیس للتوظیف

 یمتلك جریج 30 عاًما من الخبرة في تطویر العدید
.من شركات التكنولوجیا التي تحظى باحترام كبیر

بن
مستشار-توكنومیكس
 یتمتع بن بخبرة في بناء نظام مقرب ناجح من
.األلف إلى الیاء

كلیف
مستشار - المبیعات والتمویل
 لدى كلیف تاریخ في تطویر إستراتیجیة المبیعات
.التقنیة وبناء عالقات مع العمالء

مایك
مستشار - ماسترنودس

مایك ھو من ذوي الخبرة العالیة في مخطوطات 
ماسترنود وتقدیم المشورة للمشاریع على استضافة 

ماسترنود.

یجمع فریق انرجي كور بشكل جماعي الخبرة في المجال من العمالت المشفرة ، والتمویل ، واالقتصاد ، والتسویق ، والتنمیة.

.فریق القیادة
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لدى شركة انرجي  أكثر من 20 عضًوا في الفریق وتسعى إلى التوسع بقوة. وتشمل الخبرة الجماعیة فریق سیتي بنك ، أكسنتشر ، دویتشھ بنك ، رویال بنك أوف سكوتالند ، 

كریدیت سویس ، إنتل ، إثیروم ، آیكون فاوندیشن ، غوتشین وأیون.

.الخبرة الجماعیة
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 ترتیب حركة المرور على اإلنترنت
وسائل التواصل االجتماعي +
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 إذا كنت ترغب
 في المشاركة ،
 یرجى زیارة
 موقعنا على
شبكة اإلنترنت

اتصل
partner@energi.team

موقع الكتروني
www.energi.world/slidedec

k/

التقریر الرسمي
www.energi.world/whitepaper

mailto:invest@energi.team
http://www.energi.world/slidedeck/
http://www.energi.world/slidedeck/
http://www.energi.world/whitepaper
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