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ملخص
العالم ينفد من القدرة على “
”الحوسبة
في  23يناير  ،2018قالت الرئيسالتنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديال ،متحدثة في
".المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس ،إن "العالم ينفد من قوة الحوسبة
 ،إنترنت األشياء ،D ،والطباعة AR / VR3النمذجة وتقديمAI, CGI & 3D ،
محاكاة الحوسبة العلمية ،وترميز الفيديو ،واستخراج البيانات الضخمة ،وتحرير
 PaaS ،IaaS ،الفيديو ،ومعالجة الصور ،والثالثية األبعاد ،واستضافة وتشغيل
الكمبيوتر العمالق" تأجير"

حل المشاكل الرياضية المعقدة مثل تأكيد والتحقق من صحة معامالت

●

●

blockchain.

االستنتاج" :من المقرر أن تصبح قوة معالجة الكمبيوتر سلعة ذات قيمة عالية بشكل ال
"يصدق

المشكلة ،الحل ،الفرصة

الفرصة
االستثمار في الطابق األرضي في حل
للمشكلة العالمية الضخمة المتمثلة في عدم
.كفاية القدرة على معالجة البيانات
Gaimin.ioيقدم حال بسيطا وفعاال وكفؤا
للمشكلة العالمية المتمثلة في عدم كفاية قوة
معالجة الكمبيوتر ،من خالل حل أكبر مشكلة
في نفس الوقت ألكثر من  1.3مليار العب.

الحل
يمثل مجتمع األلعاب العالمي أكثر من  200مليار
دوالر من قدرة معالجة بيانات  ، GPUبشكل
رئيسي في سبات

المشكلة
العالم يحتاج إلى المزيد من قوة معالجة “
”الكمبيوتر

الطلب على قوة الحوسبة ينمو بشكل أسرع
سيتم مكافأة الالعبين من خالل االتصال بوحدة
.من التقدم في أداء المعالج
معالجة الرسومات الخاصة بهم إلى
تعمل التقنيات الجديدة على تسريع استهالك
"شبكة إمداد طاقة المعالج" مع رمز تشفير يمكنهم الطاقة في تكنولوجيا المعلومات على الصعيد
استخدامه لإلنفاق على مشتريات األلعاب الخاصة العالمي .ال يمكن لمراكز البيانات المواكبة.
بهم.
يمكن أن توفر وحدات معالجة الرسومات
.ومعالجات الرسومات فائقة السرعة حالا

الغرض والنية
طاقة معالجة الكمبيوتر = السلع ذات القيمة العالية
الرؤية
إلنشاء أقوى جهاز كمبيوتر فائق المركزي في العالم
-من خالل تسخير  200مليار دوالر  +من موارد الكمبيوتر الخاملة للمجتمع العالمي لأللعاب.

المهمة
لتصبح "أوبر" من قوة المعالجة  -نقد سلبي لموارد الكمبيوتر العب عالية الطاقة عندما ال تكون قيد
االستخدام ومكافأة لهم مع القوة الشرائية لتمويل تجربة األلعاب الخاصة بهم.

رؤى السوق المستهدفة
إيرادات األلعاب العالمية

 le PC,من عام  ،2019بما في ذلك
console, tablet, smartphone.
Source: Newzoo

GAIMIN:فرصة فريدة لالستمتاع بصناعة بقيمة
 138مليار دوالر  -وازدهار!
●

اللعبة هي أكبر سوق الترفيه على هذا الكوكب .ما يقرب من ثلث سكان
العالم هو "العب".

●

ينفق المستهلكون أكثر من أي وقت مضى على اللعبة ،التي سرعان ما
تصبح الهواية األولى في العالم .المصدر :إحصاءات نيوزو.

●

"(Esportsالموالية لأللعاب) ومن المتوقع أن تصبح الرياضة الترفيهية
األولى في المستقبل؛ وهي تشهد حاليا معدل نمو سنوي قدره  33في
المائة.

●

هناك ما يقدر بنحو  1.3مليار أجهزة الكمبيوتر األلعاب على الصعيد
العالمي اليوم ،وانها تنمو بسرعة! يمثل مصدر معالجة  GPUبقيمة 200
مليار دوالر تم إنشاؤه بالكامل  ،والحفاظ على الذات  ،والنمو الذاتي ،
والتمويل الذاتي  ،والترابط للغاية  ،مع إنترنت عالي السرعة سريع جداا.

اقتراح القيمة
لماذا يستخدم الالعب منصتنا؟
!لدينا ما يريده كل العب ...الجواب على كيف يمكن أن تدفع لهوايتهم ،دون أن تفعل أي شيء
●

اقتراح القيمة لدينا بسيط:
"اتصل بشبكتنا وسنساعدك على دفع ثمن ألعابك"

-

المكافآت السلبية في رمز تشفيرGMRX

قابل لإلنفاق في سوق األصول الرقمية لدينا
األلعاب والترقيات والمشتريات في اللعبة وطريقة لدفع ثمن
تجربة األلعاب اإلجمالية.

األلعاب هي شغف مكلف ( 2000دوالر  +لجهاز كمبيوتر
دوالرا لسماعات الرأس
األلعاب  ،ما يصل إلى 350
ا
.والملحقات وما إلى ذلك)
كل العب يريد معدات أفضل (= ال
.تنتهي أبدا ترقيات)
تحميل وتثبيت وإخبار أصدقائك وننسى ذلك .منصة يعمل كلما
كان الالعب
).بعيدا عن لوحة المفاتيح( /afk

●

●

التكنولوجيا  AIالتعلم اآللي

”The Gaimin Platform: “Stage 1
الذكاء االصطناعي (التعلم اآللي) تطبيق سطح المكتب بالطاقة  ،والذي يم ّكن Blockchain Mining:
الالعب من تخصيص قوة الحوسبة غير المستخدمة بشكل سلبي من وحدة معالجة الرسومات الخاصة به لتأكيد
تتعامل المنصة مع جميع  blockchain).تعدين(  blockchainsالمعامالت والتحقق من صحتها على
جوانب إعداد التعدين  ،والتحسين  ،وجميع عمليات صنع القرار واإلدارة المستمرة للحصول على أقصى قدر
.من المكافآت

 :اختبار ألفا ،ومحاكاة الدخل من البيانات في العالم الحقيقي
محاكاة األرباح ،استنادا إلى بيانات اختبار ألفا ،بما في ذلك ٪10
(برنامج توسيع الشبكة) 150مستخدم .مكافآت الالعب N.E.P.
دوالر في اليوم مع متوسط  4ساعات /يوم التعدين ( 1 175.30دوالر في السنة) 3.22
 MVP:التطوير إلى

مرحلة التطوير الحالية :اختبار ألفا
النهائي

(.التعلم اآللي) "محرك القواعد" عامل معدن التشفير A.I.
).برنامج توسيع الشبكة ،لإلحاالت( N.E.P
.لصناعة السيارات في التعدين تحويل العملة إلى عملة مستقرة
 GMRX token.مع Blockchain integration (EOS/ETH),
.السوق (شراء وبيع وتأجير) والتكامل المجتمعي الكامل

1.
2.
3.
4.
5.

السوق والمجتمع

السوق

المجتمع

رمز التشفير الذي يعمل بالطاقة  ،بلوكشين ،السوق GMRX
الرقمية حيث يمكن للمستخدمين إنفاق مكافآتهم على شراء
.األلعاب

قوة المجتمع يبني والء العمالء ،ويزيد من االحتفاظ
.بالمستخدمين ،ويخلق الوعي العالمة التجارية ضخمة

دليل اجتماعي ،واألحداث ،والجوائز ،واأللعاب،
.والمكافآت ،والبطوالت ،واالعتراف المستخدم
الرعاية المخططة لفريق الرياضات
اإللكترونية لبناء العالمة التجارية والهوية
.والهيبة

●

فائدة ضخمة واعتماد ،وبالتالي الطلب على رمز
GMRX.

●

●

شراء وبيع وتأجير  P2Pالمعامالت الفورية
.أصول األلعاب
.التعاقد الذكي بالكامل بالطاقة

●

●

نظرة عامة على المنافسة
ميزة تنافسية واضحة

●
●

تقرر القطع النقدية التي تعدن
تقرر البرامج ومجمع التعدين الستخدامها (الحسابات،
لمحات ،الخ)
محافظ آمنة متعددة ،والنسخ االحتياطي
اإلدارة المستمرة
منحنى التعلم العالي
تقتصر على قوة التجزئة الشخصية
غير نشط = ال تعدين = ال دخل

●

1انقر فوق تثبيت ،تكوينها بالكامل مسبقاA.I. ،يدير كل
شيء
تجمع التعدين والقطع النقدية تدار جميع
ال إدارة ،تعيين وننسى
ال يوجد حد لقوة التجزئة)(N.E.P.
مكافآت فورية
غير نشط = تعدين الشبكة = الدخل

●
●
●
●

●
●
●
●

Computa

Gamehash

Gshare

Nicehash

Minergate

Gaimin
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التلقائي " قبالة" التعدين

✗

✗

✗

✗

✗
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) (MLمستقلة تماما

-

✗

✓

-

-

✓

التحسين الدائم لأللجو

✓

✓

✗

-

✗

✓

تحويل تلقائي التشفير

-

-

-

-

-

✓

التخزين البارد المؤسسي

✗

✗

✗

✗

✗

✓

المجتمع والسوق

✗

✓

✓

-

✗

✓

الوظيفي“

✓

✗

✗

✗

✓

✓

قطرات تحفيز سلبي

✓

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✓

برنامج توسيع الشبكة
بسيطة جدا يمكن استخدامه

”التعدين

نموذج األعمال
وتوليد اإليرادات

السوق 2:
شراء األلعاب واإلكسسوارات
.واأللعاب ،في أصول اللعبة

الربح من تدفقات
اإليرادات المتعددة

االشتراك" نوع تطبيق البرنامج“ 1:
)(SaaS
3:رسوم تجمع التعدين،
المعامالت الصغيرة

تمويل تلقائي من مكافآت المستخدمين .ال توجد
تفاصيل دفع المستخدم المطلوبة من أي وقت مضى.
.ادفع فقط عندما تكسب

التسويق من أجل النجاح
استراتيجية
تسويقية قوية
من السهل تحديد موقع الالعبين ،سواء عبر اإلنترنت أو غير
.متصل  ،وغير مكلفة للوصول إليها
تسمح قنوات وسائل التواصل االجتماعي المحددة بالوصول
 (Instagram ،المباشر إلى الخصائص الديموغرافية المثالية
Twitch ،Youtube gamer channels).
التوصيات طبيعية في األلعاب .الالعبين هم األكثر ارتباطا
.الديموغرافية من أي وقت مضى
المؤثرون في األلعاب لديهم أتباع مخلصون وضخمون
.ومفتوحون للترقيات

●

●

●

إسقاط نمو المستخدم
توقعات النمو Hashrate

نمو المستخدم القابل
للتحقيق
نتوقع اعتماد المستخدم القوي واالحتفاظ به بسبب نتائج اختبار ألفا المثبتة ،وطبيعة النمو
الفيروسي لعالم األلعاب  ،والتحقق من صحة سوق أسبوع ألعاب مدريد ،وإمكانية
.الوصول إلى سوق الالعب

المؤشرات  /السياق
سوق األلعاب الحالي =  1.3مليار كمبيوتر ألعاب
اختراق السوق =  13مليون العب 1٪
العب 0.1% = 1.3 million

●
●
●

مزايا تنافسية
الفريدة  Gaiminمزايا
●

اإلمكانات الجماعية .إمدادات ضخمة .الطلب الحالي والمستقبلي الضخم
قرار مستخدم بسيط .تحقيق الدخل السلبي .ال حاجة إلى جهد أو معرفة .ال تكلفة .نموذج
.اشتراك ذاتي التمويل ،ال توجد تفاصيل دفع مطلوبة على اإلطالق
 GMRX.القوة الشرائية الرافعة المالية من رمز تشفير
 N.E.P.بنيت في النمو الفيروسي من خالل

●

●

●

بسيطة ،واألعمال المستقبلية واقية ،قابلة للتطوير للغاية ،وانخفاض التكاليف الثابتة ،وهوامش
.الربح عالية

●

"خطة المليار دوالر"
الخطة  3سنوات إلى  1مليار دوالر تقييم
أرقام "الصورة الكبيرة" لتحقيق هدفنا
مليون مستخدم نشط ("نشط" = دقيقة .مكافآت  1دوالر/يوم)
اشتراك المستخدم (دفع السيارات من المكافآت ,المستخدم أبدا يدخل معلومات الدفع) $10/month
إيرادات قدرها  10ماليين دوالر في الشهر =  120مليون دوالر/إيرادات سنوية
لتشغيل منصة Mتقدر التكاليف السنوية 20$
أرباح سنوية بقيمة  100مليون دوالر
مضاعف تقييم األعمال10 :
تقييم الجيمين =  1مليار دوالر
الوقت لتحقيق ذلك يعتمد على معدل نمو المستخدم الشهري

●
●
●
●
●
●
●
●

مؤشرات األداء الرئيسية الحرجة  2لتحقيق ذلك
) GMRXالقوة الشرائية الرافعة المالية عبر رمز( الحد األدنى لمكافآت المستخدم 1. $1/day
Mشهرا لمستخدمي k/mth = 36 1الشهرية "المستخدم النشط" معدل النمو من 2. MAU (28

1.
2.

مؤسسو
الفريق

Buki

Andrew

Calvin

Clive

Martin

BEN NATAN

FARIDANI

ADAMUS

AROSKIN

SPEIGHT

 / CTOالمؤسس المشارك

 /المؤسس المشارك

 /المؤسس المشارك

 /المؤسس المشارك

 /المؤسس المشارك

مؤسس وكالة إعالنية رقمية كندية
كبيرة ،متخصصة في اإلعالنات
عبر اإلنترنت والعالمات التجارية
.ووسائل التواصل االجتماعي

الخالق مع المعرفة Gaimin
المنتج محددة .من ذوي الخبرة
عامل بلوكشين واستراتيجية
.بلوكشين حل مستشار

تركز على عمليات الشركة
والخدمات اللوجستية مع المعرفة
المتعمقة في إدارة األحداث وتنمية
.المجتمع

مستشار استراتيجية األعمال،
 28عاما الخلفية في المبيعات
والتسويق .من ذوي الخبرة في
العمل مع الشركات الناشئة على
.اإلنترنت

معرفة واسعة بتقنيات
blockchainوجميع جوانب
تطوير منتجات تكنولوجيا
المعلومات.

CMO

CPO

COO

CEO

فريق الالعبين
األساسيين
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Shaun

Roman
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MARTELLY

GOLOVAKHA

CIO

 VPتطوير منتجات
مهندس برمجيات ومهندس
معماري .متخصص في
مع أكثر من Blockchain 15
عا اما من تطوير المهارات
.كمحترف لالعبين

CGO

مستشار لألسواق اإلسبانية .خبير
في صناعة األلعاب والرئيس
التنفيذي لشركة األلعاب اإلسبانية
VR/AR.و

محلل

Crypto

محلل سوق األسهم الفنية لمدة 18
عاما .متخصصة في استخدام
النظم القائمة على أنماط السلوك
.البشري

العالمات التجارية ومستشار المجتمع
أكثر من  25عاما من الخبرة في
مجال المبيعات المباشرة وتطوير
وتنفيذ االستراتيجيات التشغيلية لدفع
.التوسع الدولي

متخصص في العالقات العامة
والتسويق والخطابة وجمع
األموال بنجاح للعديد من
الشركات الناشئة ذات الصلة
.بالتكنولوجيا

المعالم وخارطة الطريق
●

بدء العالقات العامة العدوانية (المجتمع ،وسائل االعالم
االجتماعية ،والنشرات الصحفية)

●

االستعداد ل IEO.تأسيس وجود في آسيا

●

اثنين من  IEOsناجحة الختبار تقبل السوق اآلسيوية

●

بدأت اإلصدار التجريبي من منصة

●

مذكرات تفاهم وشراكات وتحالفات

●

إضافة أعضاء الفريق الرئيسيين

●

تم بلوغ المرحلة األولى من هدف التمويل البالغ  1مليون
دوالر

أهداف عام 2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

مبيعات الرمز المميز : IEO /القائمة الكاملة
تطوير اإلصدار التجريبي الكامل
اختبار بيتا خاصة وعامة
إطالق اإلصدار التجريبي
اقتناء المستخدم األولي
بناء المجتمع
إطالقMVP
مواصلة جمع التبرعات من القطاع الخاص
االستمرار في بناء العالمة التجارية
اقتناء المستخدم

إنجازات 2018
المعالم التي تحققت :الدليل األساسي على المفهوم
●
تشكيل الشركة :المملكة المتحدة  /وادي التشفير ،زوغ
●
الفريق والشركاء والمستشارين االستراتيجيين في مكان
(األلعاب والتسويق والتنظيم ،بلوكشين)
●
وجود اإلنترنت (الموقع اإللكتروني ،وسائل التواصل
االجتماعي ،إلخ)
●
الطوابق ،واستخدام األموال ( ،الوثائق األولية
) ،خطة التسويق ،الخlitepaper
●
تطوير البرمجيات :خطة "ألفا" اختبار
●
تأكيد طلب المستخدم :أسبوع ألعاب مدريد

إنجازات 2019
IEOالمعالم التي تحققت :التمويل ،والحضور ،و
استمرار التمويل الخاص
اختبار اإلصدار ألفا الكامل
"إنتاج "تقرير ألفا" وكامل "ورقة بيضاء
●
 EOSعلى بلوكشين  GMRXإطالق
●

●

●

مراحل وأهداف جمع التبرعات
االستخدام المتوقع لألموال
المجمعة

حالة التمويل الحالية
المرحلة األولى :التمويل الخاص
 جمع حالياا مليون دوالر (المرحلة األولى)- -المرحلة الثانية تستهدف  4ماليين دوالر.

أهداف التمويل للمرحلة األولى
المرحلة  :1إثبات المفهوم ،الفريق
●
●
●
●
●
●
●
●

إعداد الشركة
السوابق القانونية المطلوبة ،والتسجيالت ،واالمتثال
تطوير الفريق
نسخة ألفا اختبارها بالكامل
أول مبيعات لـGMRX
الحضور اآلسيوي
التواجد األولي للعالمة التجارية""Gaimin.io
مذكرات التفاهم والشراكات والتحالفات

مراحل التمويل
10%
30%
30%
5%
25%

الفريقAdmin/Ops/
.تطوير Software
/Marketingالمبيعات
االمتثال للقوانين
المجتمع

المرحلة 1 :1مليون دوالر المجموع  -التمويل الخاص
المرحلة 4 :2مليون دوالر أكثر  -المرحلة الخاصة/
العامة  5 :3مليون دوالر أكثر  -خاص  /عام

إجمالي m 10$للوصول إلى هدف المشروع"softcap".

استفسارات االستثمار

لالستفسارات االستثمارية
المزيد من معلومات المستثمر:: https://gaimin.io/

Oﬃcial Gaimin.io Telegram مجموعة: https://t.me/oﬃcialgaimin
لجميع االستفسارات األخرى:

Email: info@gaimin.io
Gaimin.io Limited:
55 King Street, Manchester M2 4LQ
Company UK Registration Number: 11237993
Gaimin AG Switzerland:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug, Switzerland
Company Registration Number: CHE-174.355.502
Corporate Member Crypto Valley, Zug.

إخالء المسؤولية ،نسبة العائد على االستثمار

تفسير و GMRXرمزية السترات
بيانات تطلعية  -إخالء المسؤولية
وتحتوي هذه الوثيقة على بيانات تطلعية .يتم توفير بيانات تطلعية للسماح للمشترين المحتملين بالرموز الرمزية بفرصة رؤية تفاهمات إدارة الشركة ومعتقداتها وآرائها فيما
يتعلق بالمستقبل حتى يتمكنوا من استخدام مثل هذه التفاهمات والمعتقدات واآلراء كعامل واحد في تقييم شراء الرموز .وهذه البيانات ليست ضمانات لألداء في المستقبل وال
ينبغي االعتماد عليها بال مبرر .وتنطوي هذه البيانات التطلعية بالضرورة على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة ،مما قد يؤدي إلى اختالف األداء الفعلي والنتائج المالية
في الفترات المقبلة اختالفا جوهريا عن أي إسقاطات لألداء أو النتائج المستقبلية التي تعبر عنها أو تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية .على الرغم من أن البيانات التطلعية
الواردة في هذا العرض تستند إلى ما تعتقد إدارة الشركة أنه افتراضات معقولة ،ال يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن البيانات التطلعية ستثبت أنها دقيقة  ،حيث يمكن أن تختلف
النتائج الفعلية واألحداث المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات .ال تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو تقديرات اإلدارة أو
آراءها إال وفقاا للقوانين المعمول بها .ويحذر القارئ من االعتماد بشكل ال مبرر له على البيانات التطلعية.

تفسير نسبة العائد على االستثمار و GMRX Token Vestingالفترة
*تفسير نسبة العائد على االستثمار  -عائد لتغطية االستثمار األولي وعائد إضافي ( ٪20من K 100المستثمرة  ،والحد األدنى لعائد االستثمار من 120،000 ،٪ 20
دوالر إلرجاع)
**فترة التخويل  -ستقوم فترة التخويل بتعيين كمية محددة من الرموز المثبتة في عقد ذكي يتم توزيعها بسعر ثابت ،يتم إصدارها بواسطة مجموعة من القواعد المبرمجة مسبقاا
شهرا بعد  ICOفي الكسور)
يتم تحديدها في مرحلة الحقة( على سبيل المثال ٪10 :بعد  30يو اما من  ICOو ٪90في غضون 12
ا

