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  مشروعب  الخاصة  الكتل  سلسلة  على هاتعدين  يمكن  كعملة و كانت بدايته  سنة  في  FRED مشروع سي تأستم 

(FRED Energy .) الطاقة  أجهزة  تطويرو  تسريع في  تكنولوجيا البلوكشين و  المشفرة  العمالت  استخدام تكمن في الفكرة  

 (. FRED) الطاقة  أجهزة  في  البحوث تمويل  عليه أطلقنا  ما وهذا.  والكربونية  المتجددة

ذات    رقمية عملة لتصبح Stellar شبكة رمزعلى إلى  FRED Energy شركة  تحولت ،  سنة  من يونيو شهر

 . الخضراء  بالطاقة الصلة  ذات المشاريع من أوسع مجموعة لتنفيذ التمويل لزيادة  مبيعات على  الحفاظالي  هدفي  تشفير

  إعادة وتمت  ، بنا الخاصة التسعير إستراتيجية  بمراجعة مؤخرا  قمنا فقد  ، المستثمرين ثقة وتدهور  الحالية  ألسواق ا و بسبب 

 . تصييغ الهارد كاب و السوفت كاب الخاصة بالمشروع

  هذا  ، الطاقة  أجهزة مبتكري مع المستمر والتعاون  سوقنا عبر التمويل  من قدر بأقل  انه سوف نستمر ، من قبل  ذكرنا كما

 . القريب  المدى  على اآلن فيه  سنركز  الذي  المكان هو

  تكلفة  وانخفاض  التجارية  للعالمة  التعرض  فوائد  بسبب آسيا في  الشمسية بالطاقة  العمل  تعزيز إلى يهدف  تسريع المشروع 

  الشحنات بين ساعات  عدة الشمسية  بالطاقة تعملس التي عديالتالت   حددنا ،( DSA)  االبتكار في شريكنا مع بالتعاون. التنفيذ

 .  المحسنة  الذاتي الشحن  قدرات  بسبب

 . مميز وسيظل  مستقبلي هدف  المشروع  سيصبح

 أن يمكننا ، والمستثمرين  المجتمع من أكبرو تمويل  دعم  على الحصول  استطعنا إذا ،  لنقطعه طويل   طريق هناك يزال  ال

 .علي ارض الواقع حقيق   أهدافنا نجعل

 

Michael Josefsen  - التنفيذي  والرئيس  المؤسس  

 المشروع اتوتحديث قدمةالم
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 نظرتنا

  الطاقة أجهزة  في  البحث  وتمويل المستهلكين قبل  من البديلة الطاقة وتوليد  اعتماد وتسهيل تشجيع هو FRED مشروع  الهدف من

(FRED ) 

 

 أهدافنا

 المشفرة  الرقمية والعمالت البلوكشين تقنية باستخدام الخضراء الطاقة  مشاريع في  رئيسي كالعب  بها االعتراف يتم• 

 المستهلكين احتياجات تستهدف التي  الخضراء بالطاقة  مرتبطة  تجارية  عالمةك السوقالوجود في  •

 المستهلك قبل  من البديلة الطاقة  وتوليد  استخدام تسريع في  المساعدة •

 المشفرة  الرقمية العمالت  تقبل التي البديلة  الطاقة لمنتجات  اإلنترنت عبر  رئيسي سوقالوجود ك •

 مبتكرةال شراكاتعبر كثير من ال وتوليدها  الطاقة لتوفيرالي السوق  جديدة  أجهزة إحضار  •

 سنوات  الي   من غضون في المشاريع جميع  في  االستثمار على  العائد تحقيق •

 

 التفاصيل

 جديدة  فرص  تحقيقل الخاص واالستثمار  FRED Energy (FRED) لـ المميز  الرمز  مبيعات عبر التمويل  زيادة• 

 اإلنترنت  على البديلة  الطاقة  لمنتجات  سوق إنشاء •

 السوق  إلى  منتجاتال تقديم •

 لالستمرار  القابلة الطاقة  أجهزة  مشاريع على الحصول  •

 المرادة  هداف األ تحقيق  في  تساعد أن شأنها  من  المدى طويلة شراكات  إنشاء •

 المستهلكين قبل من وتخزينها  الطاقة توليد تحفيز •

 

 

  https://www.swipe.to/2191nm على نظرة  يمكنك القاء ؟ اذن   المستندات قراءة  تحب  هل
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1. FRED مشروع 

https://www.swipe.to/2191nm
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 كهربائيالقادمالمستقبل
  االستخدام  أن إلى  التقديرات تشير. كهربائيةالطاقة القادمة ستكون بالفعل طاقة  و  الطاقة  استخدام  في  جديد  عصر  النمو السريع يأخذنا الي 

  مع الناشئة االقتصادات في والسكاني الصناعي النمو  بسبب ذلك ويرجع  سنة  بحلول٪  بنسبة  ينمو أن المتوقع  من للطاقة  العالمي

 (.  ، iea.org) للمستهلكين جذب   منطقة أكبر الكهرباء كون

 

  التضخم أسعار  ارتفاع إلى  سيؤدي ولكنه  الطاقة  لشركات  الدوالرات   من تريليونات بعدة  ذلك في  ذلك هما سيس  ، طلب  و  عرض بسبب وجود 

  من يتمكنوا لن السن وكبار المنخفض الدخل  أصحاب  مثل ضعفا األكثر أولئك ولكن ، اإلجمالية  بالتأثيرات اجميع نشعر  سوف. للمستهلكين

 ". ي الوقود فقر ال" يسمى ما  في  الوقوع في  تتسبب التي المتزايدة الطاقة  تكاليف تلبية

  يذكر تأثير له  يكون  لن ولكن  ، للبيئة بالنسبة  عظيم خبر  وهذا ( الرائدة هي الصين)  بديلة مصادر  نحو  الطاقة  ن موردو يتحرك أن المتوقع من

 . التكلفة  مستوى على المستهلك على

  القليلة  العقود  مدى على. والبيئة الطاقة  على العالمي الطلب على كبير تأثير له  الناشئة  االقتصادات  وتصنيع السكان عدد تزايد يزال  ال

  كوكبنا على  جدا  ضار تأثير له  ليكون  كبير بشكل الطاقة  استهالك وسيزداد ، التكنولوجيا وستتطور ، العالم  سكان عدد سيرتفع  ، القادمة

 .ومجتمعنا

  مع  الطاقة كفاءة بفوائد الوعي وزيادة  المستهلك مستوى  على  الطاقة على الطلب  تقليل طريق  عن تعطيلها يمكن الدورة هذه نا نعتقدلذلك 

  إلى  FRED مشروع  يهدف ، األعمال  علي ركزن  و  مفيد مشروعنا. البديلة الطاقة أجهزة باستخدام الكهرباء او الطاقة بتوليد المستهلكين قيام

  و لالجيال  ألطفالنا  خضرة وأكثر  في نظ مستقبل خلق   على تساعد التي الخضراء  الطاقة مشاريع في  المشاركة  خالل   من هداف األ تحقيق

 . القادمة

 

عامةنظرة .2  
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  الطلب  لخفض  التقليدية المقاييس"  يتجاوز الطاقة  لكفاءة أوسع  منظور هناك ،( IEA 2018)  الدولية الطاقة  وكالة نشرته  بحثب  استناد

  التنمية وتعزيز ، االقتصادي  النمو  لدعم"  الطاقة كفاءة إمكانات  األوسع المنظور  هذا يكشف ". يةغازال نبعاثاتاال وانخفاض  الطاقة  على

 ". و الرقي بناءال في  والمساعدة  الطاقة نظام أمن وضمان ، البيئية االستدامة  وتعزيز ، االجتماعية

  خفض  عن النظر  غضب  الفوائد من العديد هناك و  الطاقة  بكفاءة المستهلكين تثقيف خالل من التقرير علي  الضوء ط ي سلت  ببساطة يمكن

 . الضارة االنبعاثات وخفض  المتاح الدخل  وزيادة التكاليف

 

 (iea.org, 2018) مأخوذ من مصدر موثوق 

  ال الذي  Stellar بلوكشين اخترنا لقد. الطاقة كفاءة تحسين  ضد  خالف على  البلوكشين و  المشفرة الرقمية العمالتيمكن ان تكون 

  المدى  على  إيجابي تغير ستحدث التي المشاريع نحو  والتمويل  الوعي زيادة  بهدف( العمل دليل) POW  للطاقة المكثف التعدين يستخدم

 . الطويل 

  بهم الخاصة  الطاقة  استهالك عادات تغيير بكيفية و تكيفا إلمام أكثر  يكون أن إلى  بحاجة المجتمع بأن FRED مشروع نحن في  ؤمنن 

 . للمستهلك المستقبلية المنفعة أجل  من ولكن البيئة أجل  من فقط   ليس وتوليدها  للبيئة ةصديقال  الطاقة استخدام نحو والتحرك

 

الطاقةكفائةفوائد .3  
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بناالخاصالسوق .4  

  بالنسبة التكاليف  خفض على هذا ساعد  االنخفاض في  التخزين وأنظمة المتجددة  الطاقة  لتوليد الجملة وتجارة التصنيع تكاليف مع استمرار

.  للمستهلك جاذبية  أكثر األسعار  أصبحت حيث  يتسارع  (EV) الكهربائية السيارات تبني نحو  التحرك فإن  ، ذلك  إلى باإلضافة. للمستهلك

  المستهلكون يفكر أن مكنالم  منف. بتوازي يسير سوف  الكهربائية المركبات واعتماد وتخزينها  المتجددة الطاقة توليد نحو  االنتقال و الن

 .المستقبل في  الطاقة وتوفير التكاليف ارتفاع  لتعويض بهم الخاصة  الكهرباء توليد في  EV يشترون الذين

  صبحو ست   باستمرار تصاعدي اتجاه  السير في ستشهد  الخضراء بالطاقة الصلة  ذات  المنتجات  من  التجزئة مبيعات أن و هذا يعني

  على قادر  بالمنزل  EV  شاحن  شراؤه يتم جديد  EV كل  سيتطلب  ،  المثال  سبيل على . في كل مكان  قبول وأكثر  معقولة بأسعار التكنولوجيا

  أهمية . مزدوجة ات سرع مختلفة مع أوقات إلى استناد الشحن  على  قادرة   EV  شواحن تكون  أن يجبو لهذا . المستهلك احتياجات تلبية

  إلى الطاقة  لتحويل التقنيات الناس يستخدم"  ، EIA  بواسطة المستخدم على  كليا تركز التي الطاقة  مةومنظ  تتقاسمها المستهلكين احتياجات

  أن من الرغم  على".  المستخدم احتياجات تلبي أن ويجب   ، لالستخدام قابلة التقنيات تكون أن  يجب ،  بذلك للقيام. يريدونها التي الخدمات 

  أو  ، المستهلكين بمتطلبات ذلك فيي  ال  فقد  ، الشراء  حزمة  من كجزء كهربائية شحن  أجهزة  توفر كانت السيارات  تصنيع شركات  بعض

 . التكلفة  تخفيضات  عبر الحزمة  من قطعها قبل   طويل وقت  يمر لن

  المثال سبيل  على ،  الطاقة استخدام   في  كفاءة أكثر يصبحل الحالي نظامه إلى لهستبداا أو  مصدر  ة إضاف  إلى المستهلك يتطلع يمكن ان

  .التكلفة منخفضة حديثة  LED بمصابيح  التقليدية الشمعية  المصابيح استبدال
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  منتجنا سيعرض  السوق. المشفرة الرقمية  العمالت استخدام  وتعزيز فائدة  كرمز FRED Energy  كثيرة ل ات استخدام السوق  سيوفر 

 يمكنك االطالع عليه من خالل :  توضيحي  عرض و يوجد( MVP)  للتطبيق القابل

https://shop.fredenergy.org/shop / 

 . المستقبل في  المستهلكين احتياجات وتلبية  الخضراء الثورة إلى لالنضمام FRED Energy سوق يتطلع

 

 

 

https://shop.fredenergy.org/shop/
https://shop.fredenergy.org/shop/
https://shop.fredenergy.org/shop/
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بناالخاصالسوقتفاصيل 4.1    

  بالطاقة الصلة ذات  المنتجات تضمين إلى وستهدف . في األسواق بنا الخاصة  التجارية  العالمات  ذات ومنتجاتنا شركائنا منتجات  عرض سيتم

  الكهربائية والمركبات  البطاريات  تخزين وأنظمة الرياح  وطاقة   الشمسية الطاقة توليد وأنظمة  المنزلية الكهربائية الشحن  أجهزة  مثل الخضراء 

  المشفرة الرقمية  والعمالت   FRED Energy رموز   باستخدام المنتجات دفع سننفذ ، التقليدية الدفع خيارات  جانب إلى  LED ومصابيح البديلة

 . األساسي  النظام الستخدام موافقة  على حصولهم   بمجرد منتجاتهم جميع  إدارة من السوق في البائعون سيتمكن.  األخرى 

 أسواقنا 

 رث أك  يةاعتماد إلى يؤدي س  مما المشفرة  الرقمية  العملة  مدفوعات يتم قبول • 

 المشفرة  الرقمية عمالتال محافظ  عبر المنتجات  إلى  المصرفي غير  الوصول توفير سهولة  •

 والتوليد  واالدخار االستهالكية  الطاقة كفاءة  تسريع في  المساعدة •

 ات المختلفة المحتوى  إنشاء  طريق عن الطاقة  توليد أنظمة ومعلومات   الطاقة كفاءة •

 الخضراء  بالطاقة صلة   ذات جديدة  منتجات تقدم •

 بنا الخاصة  فريدة تجارية  عالمات  ذات منتجاتنا •

   االستهالكية لمنتجات ل حقيقية تقييمات •

 FRED لـ  المميزة الرموز  من  مكافآت ربح للمستهلكين يمكن •

 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4

Cumulative Revenue 55,875 184,125 388,375 729,625

Cumulative Cost 27,250 56,600 103,600 139,150

Net Return $28,625 $127,525 $284,775 $590,475
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بناالخاصالبروتوتايبجهاز .5  

  وتشغيله  تجميعه يتم أولي  نموذج  جهاز  أول ذلك  في  بما ، وتخزينها الطاقة  لتوليد جديدة  طرق  تطوير في  مشروعنا في المستثمرون سيستثمر

 . السوق في  طرحها إلى  ونتطلع  الدوائر تصاميم استكمال إلى  اآلن نحتاج . بالكامل

  من العالمية  معداتال سوق أن إلى التقديرات  وتشير. الشمسية  بالطاقة  الطلق  الهواء  و عمله في  الشبكة خارج األسواق  نحو  موجه  الجهاز

  من العديد هناك ، ذلك  ومع ،  السوق في  األجهزة هذه من العديد هناك[. ]  عام بحلول  دوالر  مليار   إلى  تصل أن المتوقع

  يصل  بما يسمح احتياطي  طاقة  وبنك  ، USB-C ومخرجات ، فولت   ال  خرج م  مثل المماثلة  األجهزة في  توجد ال التي  الفريدة الميزات

 . طارئة  طاقة  وكإمدادات  الطلق الهواء في  الشبكة خارج لالستخدام مثالي الجهاز هذا. الرئيسي البنك شحن  إعادة من ٪   إلى

 المواصفات الداخلية 

   و هناك نسخة اكبر تصل الي  أمبير -: المخرج 

 .أمبير

  ومصابيح ،  صغيرة مروحة  تشغيل  DC فولت  يمكن

  وأجهزة  محمول  وكمبيوتر ،  فولت  بقيمة  إضافية 

  وضوء  ،( وط )>  القدرة  منخفضة  أخرى  كهربائية

LED   . 

 2Aو USB-C ، USB x2 1A ، فولت  : المخرج 

  وط - عبر فولت    متردد، تيار فولت  : اإلدخال 

  - خارجية  شمسية لوحة  عبر أو  داخلية  شمسية لوحة 

 وط 

  يصل الي احتياطي  طاقة  بنك. ساعات -: الشحن  وقت 

 ( العادية السعة من٪ )

 كجم  : الوزن 

 سم  ×  سم  ×   سم  : األبعاد

 

 

 

 المنتج األولي

 :حقائق

 مع أدائ عالي  أمبير  أكبر وجهاز  أمبير -  جهاز  ، بروتوتايب منتجان• 

 جارية  الدائرة  لوحة متطلبات •

 واالمتثال   االختبار إجراء  •

 

  الشكل األول 
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الطاقةجهازتطوير .6  

FRED ( الطاقة أجهزة في البحث تمويل ) 

  بالشراكة  جديرة أجهزة  وتوليد  الطاقة  لتوفير  جديدة  مشاريع عن البحث  في  سنستمر

 . والتمويل

  الخبرة  من القليل  لديهم أشخاص  قبل من العالم  في  االختراعات أعظم  من العديد صنع تم

 . والخطأ  التجربة  خالل  من اختراعاتهم طوروا  ولكنهم العلمية

 

 

 الشبكة خارج هم الذين أولئك مساعدة تعاهدنا علي

  يستطيعون ال  الذين أو  الشبكة خارج   يعيشون الذين أولئك يواجهها [r التي المشاكل  على  الضوء مؤخرا   Bill Gates نشره مقال سلط 

. للكثيرين بالنسبة  كبير بشكل الحياة جودة تحسين الميكانيكية أو الشمسية بالطاقة  يعمل بسيط  شحن  لجهاز يمكن. الكهرباء على  الحصول

  على  االعتماد دون الضوء توفير على قدرة ذات  هاتف  وشواحن  الشمسية بالطاقة يعملجهاز  ، الحياة  لتحسين البسيطة  ألجهزة  مثلةأ ومن

 .الشمس

  بواسطة  بنا الخاص  الترويجي  الفيديو مقطع انظر )  جمعه تم الذي  التمويل  من دوالر   لكل واحد   جهاز  بشراء مشروعنا يتعهد

David Pakman )الطاقة  مشاريع تنفيذ في  فقط   يساعدنا ال بنا الخاصة  المميزة الرموز  شراء  إن . محتاج  لشخص  مجان وإعطائه  

 .الشبكة خارج يعيشون من  بعض أيضا سيفيد ولكنه  ، بنا الخاصة  الخضراء 

 

 

  https://deciwatt.global/gravitylightالمصدر

  أكبر ن ا. خزنهات و ستهلكهات و الطاقة  بها ننتج التي طريقة ال تغير أن شأنها  من تقنيات يطورون ني ومخترع وعلماء ني مهندس اليوم  يوجد

  بشأن مناقشات في  بالفعل  نحن. السوق إلى  وإيصالها بالكامل اختراعاتهم لتحقيق األموال أو  الموارد  نقص هي  اليوم الكثير يواجهها مشكلة

 . وتخزينها  الطاقة توليد زيادة  إلى تهدف  التي االختراع وبراءات  االبتكارات من العديد

  نعرفه الذي الطاقة  نظام تغير  أن يمكن التي  للمشاريع التمويل توفير خالل   من شراكات نشاء ال التكنولوجيا مطوري  مع التعاون هو هدفنا

 . اليوم

 

 

 الشمسية  بالطاقة  مشحون جهاز ل مثال

https://deciwatt.global/gravitylight
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  . الحالية التكنولوجيا على مبني تسريع مشروع

  الوقود كفاءة  من تعاني ولكنها شائعة  نقل  وسيلة يعد التوكتوك  ،  آسيا أنحاء  جميع في

  في  مطرد  تقدم هناك كان ، الماضية  القليلة  السنوات مدى  على . الهواء  تلوث  في  وتساهم

  الكهرباء تكلفة. التبني أمام  عوائق هناك تزال ال  ولكن الكهربائية توك توك اعتماد

  في  شريكنا مع بالتعاون. الشحن   محطات ونقص بفوائد الوعي  وعدم  ، توك  توك الجديدة

  والتي  DSA  بواسطة المصممة  والشحن   البطارية تعديالت حددنا  ،( DSA) االبتكار

  بسبب الشحنات بين ساعات  عدة  الشمسية بالطاقة   يعمل الذي  التوكتوك  توفر أن يمكن

 . المحسنة  الذاتي الشحن قدرات 

  من عدد وشراء  الشمسية والطاقة  للكهرباء التوكتوك موردي مع الشراكة  هو هدفنا

  كل  ستحمل .  التجارية للعالمة التعرض وزيادة  الخضراء الطاقة  نقل لتعزيز المركبات

  متفق  زمنية لفترة السيارة  على صيانته  ليتم FRED Energy شعار  مدعومة  مركبة

 .الوعي ويزيد  المشروع وسيعزز عليها

  توك  توك من األجرة سيارات  سائقي  مستهدفين ، األولي لمشروعنا مدن  ست اخترنا لقد

  يمهد سوف  وهذا  ، األوروبي واالتحاد  آسيا في  السياحية والمناطق ة المدين  في  الموجودين

 .المستقبلي مشروعلل الطريق 

  الكربون  منخفضة المجتمعات نحو  كبيرة بخطوات  والهند وفيتنام وتايالند الصين تقوم

ا تقدم التي  الذكية والمدن  . الناشئة الكهربائية السيارات لشحن ممتازة فرص 

 

 المشروع: فوائد 

  تقليل خالل  من أعلى بأرباح  التوكتوك سائق  يزود •

 التشغيل تكاليف

ا التوكتوك سائق  يمنح التشغيل  تكاليف انخفاض •   حافز 

 الخضراء بالطاقة تعمل سيارة  الستخدام
 البديلة  الطاقة  الستخدام   العام الوعي من يزيد •

  صحية بيئة إلى  يؤدي مما الكربون انبعاثات من يقلل •

 للجميع نظافة أكثر

  تجارية  كعالمة FRED Energy وتسوق  تروج •

  المحلية  المجتمعات مع  تعمل الخضراء  للطاقة مبتكرة

 المجتمع لصالح

  واالتحاد آسيا في  الطاقة  لمشروع الطريق  يمهد •

 األوروبي 

 

المشروعتسريع .7  

20,000 
 تايالند فيتسجيلهتم

 

1.5M 
 االسواق فيالدوالراتملياراتسجلقدوالهندفيكهربائي
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 اسيا 

  في  اليومية الحياة  من ساسيا جزء  التوكتوك أو التقليدية الريكشاو عربة تعتبر

 ويمكن التكلفة  منخفضة نقل  وسائل  توفر  حيث   ، آسيا عبر البلدان من العديد

  أربعة حوالي ينتج واحد   توك توك إنتاج أن  إلى التقديرات  تشير. إليها الوصول

  السيارة متوسطا تقريب  يعادل ما  وهو السنة في   الكربون أكسيد ثاني من أطنان

 . السنة في  كيلومتر  تقود التي

  مدى على وبدأت  المركبات  هذه من مليون  من يقرب ما الهند تمتلك

  للحد مساعيها في  الكهربائية اإلصدارات  جميع تبني في  الماضية القليلة السنوات 

 . دوالر  مليار بقيمة جديدة  سوق  وخلق  ،  التلوث من

 

 c-fee.com التوكتوك الكهربائي 

  بحيث  جد ا  مرتفع ا الهواء  تلوث  يكون وحيث الكربون  أكسيد ثاني مستويات ارتفاع لمكافحة  آسيا من كثيرة أخرى  أجزاء   في  نفسه الشيء يحدث

ا  التلوث  أقنعة تكون   من  العديد جهود يتجاوز  الذي الكهربائي النقل  نحو بسرعة وفيتنام وتايالند الصين مثل  دول تتحرك . اليومية  الحياة من جزء 

 . الداعمة التحتية والبنية الكهربائية المركبات من كل  في  األعمال  فرص من العديد  التطور سريع  القطاع هذا يوفر . الغربية الدول 

 

 

 bzzt المصدر  

 اوروبا

ا الجديدة والتصميمات الكهربائية  التوكتوك أصبحت ،  األوروبي االتحاد في  السياحية والوجهات  المدن من العديد في   تظهر التاكسي مثل مؤخر 

 . التقليدية األجرة  لسيارات التكلفة ومنخفض   وفعال للبيئة صديق  كبديل

  أن في أهدافنا أحد  إلى  الوصول  من تمكننا التي الفرص  من ويستفيد مشروعنا يستكشف سوف  ، التجارية األعمال على وتركز مبتكرة كونها

 . البلوكشين على  الخضراء الطاقة  مشاريع في رئيسي ا والعب ا بها معترف  تجارية  عالمة نصبح

 

الكهربائيةوالشمسيةالطاقة .8  

 

 tuktur.com المصدر  
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 الطاقة استخدام من جديدة حقبة ودخلنا ، الكهربائية للسيارات الجماعي التبني نحو الرحلة بدأت

 .للمستهلكين الرئيسي الطاقة مصدر الكهرباء ستصبح حيث
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  عدد  زيادة إلى نهدف  نحن . الكهربائية السيارات  شحن  محطات  على  مشروع سيركز

 . المستقبل وفي  اآلن طلب  يوجد حيث  الشحن محطات

  السيارات  أسواق الستهداف  أخرى  خطط  مع آسيا نحو  البداية  في التنفيذ ينظر  سوف 

  شحن لمحطات يمكن. المتحدة  والمملكة  األوروبي االتحاد  في  الناشئة الكهربائية

  منها يستفيد مجتمعية محاور تصبح أن االستراتيجي الموقع   ذات الكهربائية السيارات

ا الجمهور ويتيح اآلخرون  الخدمات مقدمو   سيوفر .  الطويل المدى  على  كبيرة فرص 

 تتيح التي الشحن نقاط من أكبر  عدد ا وسيشمل   مركزية قاعدة المجتمع محور نموذج

 . الوظائف  بين الوظائف زيادة

  وستستخدم  FRED لمشروع بالكامل  مملوكة أو جزئية  ملكية الشحن  محطات  ستكون

  المحلية  بالعملة  المدفوعات تسهيل  بهدف  التطبيق إلى المستند PAYG  مخطط

 . للطاقة  FRED رموز   واستخدام

  الشحن محطات من الدخل  استخدام سيتم ، االستثمار على  العائد إلى الوصول بعد

  من المزيد  لتمويل  واستخدامها أخرى متخصصة مناطق  إلى الرسوم  شبكة لتوسيع

 .المشاريع

  األخرى  البلوكشين منصات مع للشراكة إضافية  إمكانيات EV  شحن  محطات توفر

  تبلغ أن المتوقع من (. P2P)  نظير إلى  نظير من المتجددة  الطاقة  تداول  توفر التي

  عام بحلول  دوالر مليار  العالمية الكهربائية للسيارات  التحتية  البنية سوق قيمة

 (GVR ،   )وتتطلع FRED Energy  ا  تكون أن إلى   هذا من جزء 

 . الجديد البيئي النظام



 

FRED Energy 14 1.4النسخة  الورقة البيضاء 

 

  والهجينة  الكهربائية السيارات في  اآلن السيارات تصنيع شركات   كبرى تتنافس

 . التكاليف  تحمل  على  والقدرة  الكفاءة زيادة  إلى  تهدف ضخمة باستثمارات

  تسريع إلى المصنعون يهدف ، الكهربائية السيارات في  الضخم االستثمار هذا مع

  في  استثمارات EV قيمة   في  االرتفاع سيتطلب . للبيئة مراعاة األكثر النقل تبني

 . والمتاحة   المتاحة الشحن لمحطات   الداعمة التحتية البنية

 CPO من العديد واستحواذ  تنويع على  بالفعل الكبرى  النفط  شركات  تعمل

(Charging Point Operators)   للطلب  استعداد ا التحتية البنى وتوسعة  

 .المتزايد

  وكجزء  السريع الشحن  قطاع  في  رئيسي  بشكل الكبيرة الشركات  استثمارات كانت

  أمر  وطنية شحن   شبكة أي  احتكار فإن  ، ذلك ومع ،  الحالية التجزئة وقود   شبكة من

  لتوفير EV  الشحن سوق  إلى األصغر المستقلين لدخول حاجة هناك. للقلق مثير

 .للمستهلكين  المتطورة  االحتياجات لتلبية مبتكرة  أعمال نماذج  عن والبحث  المنافسة

 

 BloombergNEF electric vehicle outlook 2019 المصدر  

  نفسها تأسيس  في  المستقبل في  FRED Energy شركة  أهداف  أحد يتمثل

  التي المتطورة  المتخصصة  األسواق  وتحديد  بالبحث ستقوم  مستقلة CPO باعتبارها

 . المستهلك باحتياجات  مدفوعة  تكون
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  ، المنزل من الشحن وهي  ، المتحدة  المملكة طرازات  إلى استناد ا شحن قطاعات أربعة  كوبرز  ووترهاوس  برايس شركة أجرته  الذي البحث حدد

 . العمل  ومكان ،  والسرعة ،  والوجهة

 

  وتكديس  االستثمار قطاعات  إلى ستنظر أعمالنا نماذج فإن  ، ذلك ومع ، والثقافات  البلد بين االختالفات في  النظر  عند القطاعات  هذه تختلف

 . الفرص من  لمزيد المتحدة  والمملكة األوروبي االتحاد  أسواق  إلى  نتطلع ثم آسيا  في  نبدأ أن هي خطتنا.  األقل  اإليرادات

  تكون حيث السياحية  والمواقع  والمتنزهات والفنادق  الترفيه  ومراكز  التسوق  مراكز مثل  مواقع االعتبار بعين المتحدة المملكة وجهات  قطاع  سيأخذ

 . البطيئة( EVSE) الكهربائية المركبات  خدمة   معدات استخدام ويمكن  ، أقل  وتكلفة  أطول اإلقامة مدة

  -   نطاق في  السعر  متوسطة  EV شواحن  CPaC نموذج سيستخدم (. CPaC) والشحن  السيارات مواقف   نموذج  هو  كبيرة إمكانات مع مثال

ا ويتطلب ساعات  -   بين تتراوح شحن  أوقات  يتيح مما واط  كيلو  ا هناك. السريع الشحن  إعدادات  من بكثير أقل  استثمار    فرص   أيض 

 . المستخدم  EVSE  ونوع  الموقع على اعتماد ا اإلعالنات في  اإليرادات لتراكم إضافية 

  أجهزة كل  ليست . كبيرة بإمكانيات يتمتع أنه على  القطاع هذا  تحديد تم وقد  المنزل  في  سيكون EV شحن  من٪    حوالي أن إلى  التقديرات تشير

EVSE شاحن  من  الصحيح بالنوع المستهلك  وتزويد  ، متساوية  المنزلية EV  إلى  أخرى دخول  نقطة  هو المنزل  في FRED Energy عبر  

 . سوقنا خالل   من السوق 

  ، األخرى  ICO / IEO  مشاريع عكس على. الصحيح العمل  نموذج اختيار تم إذا  للنجاح  كبيرة إمكانات ويوفر   بسرعة EV  الشحن سوق  يتطور

ا   غضون في  مشاريعنا تسليم  إلى نهدف  . المميز الرمز  مبيعات جميع انتهاء بعد شهر 

  الشحن  متطلبات  بسبب  الذروة أوقات  خارج أسعار  تقديم الكهرباء مزودي  بمقدور  يعد لم  حيث  نقطة بالطبع هناك سيكون  أنه  هي مهمة  مالحظة

 لتعويض الخاصة الكهرباء وتخزين توليد في  التفكير على المستهلكين وتشجيع  الوعي مستوى  رفع  إلى مشروعنا يهدف وهنا  ، وضحاها عشية بين

 .للكثيرين الحياة نوعية على  بالفعل تؤثر التي الطاقة  أسعار ارتفاع

 EV شحن مقاطع على مثال
 (المتحدة المملكة مقرها نماذج)
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 البيعتوقيتات

 
 // -  البيع قبل ما بداية

 ( أموال جمع يتم لم ) // - البيع قبل  ما نهاية

 

  أي  مع جنب   إلى جنب ا //  من منصتنا مبيعات ستستمر

 دوالر   قدره مبدئي  أولي  بسعر  IEO لـ  مستقبلية قوائم

 

 

 

Token Sale 57%Coin Swap 6%

FRED Project 
Reserve 14%

Founder (locked 
for 8 months) 

6%

Team (rewarded 
monthly) 6% Marketing 5% Advisors 3% Partners 3%

الرمزتخصيص .11  

 جمعه تم الذي التمويل توزيع سيتم

 ؛ التالي النحو على

 ٪  المشروع  و تشغيل  تسريع

 ٪ المنتج تطوير

 ٪ الطاقة أجهزة في  البحث  تمويل

 ٪  اإلنترنت سوق 

 ٪  التسويق

 ٪  الشركة تأسيس ورسوم  القانونية الرسوم 
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 الترميز .12

 . Stellar (XLM) شبكة  على مخصص   أصل هو  بنا الخاص المميز الرمز

 FRED مؤشر مع FRED طاقة  رموز  من  هو  الرمز توريد

 
 

FRED 

العرض  إجمالي   رموز  808,000,000 

 التخصيص 

57% IEO  460,560,000 بيع 

 48,480,000 تحويل العملة  6%

14% FRED  113,120,000 حجز مشروع 

( شهور  لمدة مغلق) المؤسس  6%  48,480,000 

( شهرية  مكافأة) ريق الف 6%  48,480,000 

( االيردروب و المكافأت)  التسويق 5%  40,400,000 

 24,240,000 المستشارين  3%

 24,240,000 الشركاء  3%

  

 120,000$ السوفت كاب 

 2,300,000$ الهارد كاب 

 

ا  ،  ذلك إلى  باإلضافة. جمعه يتم الذي  التمويل  عن النظر بغض السوق تنفيذ سيتم: مالحظة   على  المميزة الرموز لتوزيع نظر 

 . جمعها تم التي التمويل  مستويات  ضمن  يستمر سوف  المشروع فإن  ،٪( )  الرموز مقايضة عبر السابقة  العمالت  حاملي

 (%57) 460,560,000 تخصيص البيع  

  https://token-sale.fredenergy.org/signup على األموال  جمع مراحل  طوال  منصتنا من الرموز شراء يمكن

  الرموز  كمية على اعتماد ا متغيرة مكافأة منصتنا من شراؤها  تم تيال الرموز  لدى  سيكون . IEO مبيعات أي  مع تشغيلها وسيتم

 ؛ المميز الرمز  حامل   مكافآت على المراحل  بعض تحتوي وقد شراؤها  تم التي

 

 

  المميزة الرموز  شراء تجاه  آخر  إجراء  أي اتخاذ قبل  بعناية  اإللكتروني الموقع على الموجودة  واألحكام الشروط  قراءة يرجى

 . بنا الخاصة 
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 .راسخ مجتمع اآلن ولدينا  سبتمبر في بنا الخاص البلوكشين بتطوير قمنا ، البلوكشين  على جديدًا ليس مشروعنا

 التركيز من نتمكن حتى القديم  البلوكشين وتوقف القديمة عمالتنا تبديل يجب ، Stellar من مميز رمز إلى التغيير نحو نتحرك بينما

 . األمام إلى الطريق على

  الرموز هذه. السابقين العمالت لحاملي الرموز من المعروض  إجمالي من٪  تخصيص وتم ناجحة  بنا الخاصة المقايضة عملية كانت

 اعتمادًا مبكر وقت في تبديلها تم التي المميزة الرموز إطالق  الفريق  يقرر أو ، الرمز مبيعات جميع تكتمل حتى  للتداول قابلة تكون لن

 . للمشروع مفيدًا يعتبر ما على

، هو للعملة القديم للعرض األقصى  الحد كان ، ، إلى تخفيضه وتم  FRED عملة ،   FRED عملة ،

 ٪. بنسبة أي ،

، أو٪   بقيمة رمز تخصيص مع للتبديل قابلة معدنية عملة مليار  من يقرب ما هناك كان  ما يستثني هذا. عملة ،

 . أحرقت نقدية قطعة . تقريبًا المعدنية العمالت من المنجم من تبقى

، هي للمبادلة إرسالها تم التي المؤكدة المعدنية العمالت مجموع  إرسالها يتم لم التي المعدنية العمالت وتعتبر ، ،

 . محترقة للمبادلة

 

 : التالية الصيغة إلى الرمزية  المبادلة نسبة استندت

 المميز  الرمز/   المقايضة لتخصيص  مؤكدة عمالت

771,162,690 / 48,480,000 = 15.9 

 .فريد توكن ،. تقريبًا( مليون ) FRED نوع من نقدية قطعة  استبدال سيتم ، لذلك

  وخططنا مشروعنا في للمستثمرين الثقة ذلك يجلب أن نأمل ،  عام منذ باستمرار مشروعنا وتطوير بالفعل قائم مجتمع وجود

 .للمستقبل

 .وتحقيقها مشاريعنا بتطوير٪  بنسبة ملتزمون نحن

 

13. FRED  التحويل بين العملة و

 رمز
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  14. Stellar بلوكشين 
Stellar  يمكن أنه يعني وهذا . العمالت  من زوج  بأي واستالمها األموال إلرسال استخدامه يمكن المركزي دفع بروتوكول هو  

  عملة أي أو الياباني الين  أو األمريكي بالدوالر تصل وجعلها  باليورو  رصيدهم من  معاملة إرسال  ،  المثال سبيل  على ، للمستخدمين

  تجزئة أو ، المنزل في  الدفعات أو  ، التاجر  إلى  الدفعات: للمعامالت المعتادة الفئات  دعم يتم(. المشفرة العمالت  ذلك  في  بما) أخرى 

 . الغرفة زمالء  مع اإليجار

  ذلك  ومع ؛  السوق قبل  من العملة قيمة تحديد يتم". Stellar Lumens (XLM)"  باسم إليها يشار ،  مدمجة رقمية  بعملة  Stellar تأتي

 . األخرى العمالت  بين تحويل  مسار توفر الرئيسية وظيفتها فإن ،

 . والتقليدية  الرقمية العمالت بين الفجوة  سد  في  للمساعدة Stellar فوق التطبيقات بناء يمكن

 

 تطوير 

 . المصدر مفتوح  ورمزها  ، Stellar  تطوير مؤسسة ، ربحية  غير منظمة  من كجزء  Stellar تطوير يتم

 تعمل  كيف

 . منها والخروج الشبكة  إلى  بالدخول لألشخاص  تسمح التي  الكيانات -  البوابات مفهوم على Stellar بناء تم

  في  للثقة مشابه هذا . الشبكة  في  اآلخرين بالمشاركين الوثوق  إلى بحاجة  لست  لكنك ، تستخدمها التي العبارات  في  الوثوق  إلى  بحاجة أنت

 . السياسات  وضع   خالل  من  البوابة في  الثقة  مقدار  صراحة  تحدد  أنت ، Stellar في.  عنك نيابة بإيداع لالحتفاظ المحلي مصرفك

ا.  البوابة إشراك دون المستخدمين بين األرصدة  تداول يمكن. البوابة من  كرصيد  العمالت  أرصدة تمثيل يتم   موزعة  شبكة  ألنها نظر 

 . للثقة بواباته واختيار ، الخاصة  بوابته بدء شخص  ألي  يمكن ، ومفتوحة 

 اليوم 

  تكنولوجيا  شركات انتباه لفت في  وتستمر  سريعة بوتيرة تتطور  ولكنها للكثيرين معروفة  وغير نسبي ا جديدة Stellar شبكة  تزال  ال

ا  Stellar دخلت. الكبيرة المصرفية  والشركات  المعلومات  . الحدود  عبر المدفوعات نظام  لتسهيل  IBM مع شراكة   في  مؤخر 
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 ؟ETH (ERC-20) شبكة  عبر FRED Energy لـ  Stellar تختار لماذا

  أكثر يتردد فإنه   ، لذلك  ونتيجة. المعامالت من  للتحقق للطاقة مستهلكة  طريقة   عادة وهو  ، ( POW) للعمل إثبات  أي Stellar يستخدم ال ● 

 ومشروعنا   FRED Energy باستخدام تحقيقه  نحاول  ما مع

  ،  األساسية األجهزة  باستخدام  الشبكة على الثانية في  معاملة  4000 إلى يصل  ما  تحقيق تم : للغاية  سريعة  Stellar شبكة  على المعامالت ● 

 الحالية  األحجام مع tps  متوسط VISA 1،736 أو ETH 15 tps أو ، BTC  من الحالية  tps  7-3.3 بـ مقارنة  

 ( معاملة  لكل دوالر 0.00001)> للغاية  منخفضة النجمية المعامالت تكلفة ● 

 المختلفة   والرموز  العمالت  من العديد بين السهل التبادل Stellar شبكة تتيح● 

  ،  للغاية المعقدة  بالعقود يسمح ال.  التطوير في  وأسهل   أبسط هي Stellar لكن ،  ETH مثل ،" ذكية  عقود" طبقة   على Stellar يحتوي● 

  العقود جميع  تنزيل UCL و  الوطنية سنغافورة جامعة   من باحثون قرر.  الضعف  نقاط من بكثير أفضل  بشكل  محمي  فهو   ، المقابل في  ولكن

  نشط  مباشر  ذكي عقد مليون من  يقرب ما  هناك كان. االختبار لحظة في  Ethereum منصة  على  بنشاط موجودة  كانت  التي الحية  الذكية

 يعني وهذا . المخاطر عالي  ضعف ا يظهر  ذكي  عقد 2000 من أكثر مع  ضعف ا  أظهر ذكي  عقد 34000 من أكثر  أن األولي االختبار  واكتشف

  من االستفادة في يرغبون الذين المتسللين الغالب  في  يمثل  أن شأنه من  ثالث طرف  قبل   من" بسهولة " بها التالعب يمكن العقود  هذه أن

 ETH لشركة  الذكية العقود  في  المقصودة  غير المشكالت

 ( للشبكة اإلرهاب استخدام  وتمويل  األموال  غسل بمنع يسمح)  عميلك اعرف/   األموال غسل  لمكافحة التام االمتثال ● 

  ،  اإلطالق على واحد   لمستخدم معدنية عمالت" يستضيف" ثالث  طرف  يوجد  ال  أنه يعني مما  ،( DEX)  الالمركزية التبادالت  إلى الوصول ● 

 2019 و  2018 في  المشفرة  العمالت  بأسواق  تضر التي  التبادلية االختراق  عمليات أو " للخروج  االحتيال عمليات" يمنع مما

 عدال  أكثر/  أفضل  لعالم رؤيتنا مع أيضا صدى   لها كان والتي  ،  الخيرية المؤسسات من العديد بدعم Stellar مؤسسة تشتهر● 

 المشروع؟  لهذا البلوكشين  تستخدم  لماذا

  من  المزيد على المستهلك ويسيطر  الخضراء الطاقة انتقال البلوكشين تقنية  فيه  تسهل عصر ، التكنولوجي  االبتكار من جديدة  حقبة  ندخل  نحن

ا  تكون أن للطاقة  فريد  شركة  تريد. السيطرة    عن البحث  إلى  باإلضافة . ستنشأ التي للفرص مستعدة وتكون  الجديد المدمر المستقبل هذا من جزء 

  بشراء للمستهلكين السوق سيسمح. المستقبلية وشراكاتنا منصاتنا في فائدة المميز للرمز  سيكون  ، المميزة الرموز مبيعات عبر لمشاريعنا تمويل

  هم الذين وأولئك الطلق  الهواء  في /  التخييم سوق إلى  موجهة منتجاتنا بعض . التقليدية األساليب  جانب  إلى الرقمية  العمالت باستخدام المنتجات

ا المرجح من. الكهرباء  على الحصول  يستطيعون  ال الذين أو الشبكة  خارج  ا   أيض ا سيكونون  الشبكة خارج يعيشون الذين أولئك أن أيض   من جزء 

B أن من المصرفيين غير تمكين ، ستيلر بلوكشين سيما وال ، المشفرة للعمالت  يمكن. مصرفيين غير  أنهم على تصنيفهم تم الذين  

 . الذكية هواتفهم عبر وتبادلها  واقتراضها األموال  بحفظ  لهم  يسمح مما ، مصرفيين يصبحوا

ا ولكن  ، سوقنا خالل   من للحياة مغيرة منتجات توفير إلى فقط نهدف  ال نحن  تكون ما  عادة التي المنتجات  على  الحصول الناس على  نسهل أيض 

 .المنال بعيدة

14.1 Stellar بلوكشين 
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األعمالعلينظرة .15  
 ملخص ال

  عمالقة واآلن  الكبرى الشركات تستثمر. خضرة   األكثر البديلة  الطاقة واستخدام توليد نحو  التحرك  ويتسارع  بسرعة الطاقة  من العالم متطلبات تتزايد

 .ومتطلباتها الطاقة  متطلبات في  المتزايد للتغيير استعداد ا الخضراء الطاقة مبادرات في  كبير بشكل  الكبار النفط

  الطاقة مساحة لدخول أصغر مستقلين إلى وحاجة كبيرة إمكانات هناك يزال  ال  ، المستقبلية التوقعات من العديد تحتكر  الكبيرة الشركات أن  حين في

 . الفجوة وسد البلوكشين استخدام  إلى مشروعنا يهدف  وهنا ، معينة  متخصصة قطاعات  ملء  أجل  من الخضراء 

 المشروع  ملخص 

  التي األموال  عن النظر  بغض   عام من  األول للربع المباشر  البث يبدأ أن المقرر ومن ( MVP)  للحياة القابل منتجنا من األدنى الحد  هو  السوق 

  من العمولة ستكون. وبيعها منتجاتهم لعرض والمبتكرين  البديلة الطاقة  لمنتجات  التجزئة لتجار منصة السوق سيكون. الرموز مبيعات من جمعها تم

 . المنتج قيمة حسب ٪ - بين ما المبيعات

  منتجنا يعتمد. الشبكة  خارج  يعيشون الذين وأولئك  التخييم/   الطلق الهواء سوق  يستهدف الذي( DSA) المبتكر شريكنا مع منتج بتطوير  حالي ا نقوم

  سيتم. االستخدام  وسهولة   الوظائف من المزيد لتمكين التصميم على تعديالت مع  الهاتف شحن  وجهاز الشمسية  بالطاقة  يعمل  صغير ضوء  على األول 

ا المنتج هذا عرض  . FRED Energy / DSA  عالمة يحمل كمنتج سوقنا   في  أيض 

 تخزين من ويزيد  الطاقة توليد أجهزة  الشريك هذا يطور (. DSA) والمبتكر  األول شريكها  بالفعل لديها( FRED)  الطاقة  أجهزة في  البحوث تمويل

  لواحد اختراع براءة طلب إلى  نتطلع ونحن  التخزين وأجهزة   الطاقة لتوليد األولية النماذج من العديد شريكنا لدى.  فعالة جديدة طرق   باستخدام  الطاقة

 . الخصوص  وجه على

  ورسملة  المنتجات ومبيعات  التجارية بالعالمة الوعي خالل من للمشروع  هائلة مضافة  قيمة  تحقيق  على  القدرة ولديه  فعالة تسويق  استراتيجيةهناك 

  شحن بين ساعات   عدة تمكين إلى DSA باستخدام الشمسية بالطاقة تعمل التي التوكتوك أساليب  تطوير  من  المزيد يؤدي أن يمكن. المميز  لرمزنا السوق 

 . السوق  إلى  الدخول نقاط من المزيد وتوفير  المحسنة  الذاتي الشحن قدرة   بسبب المتردد  التيار جدار

  آسيا في  تحديدها تم التي المتخصصة القطاعات من العديد هناك(. األموال على يعتمد) بسرعة المتنامي الكهربائي الشحن سوق على المشروع  يركز

.  المستهلك لمتطلبات  التدريجي للتغيير استعداد ا( EVCS)  الكهربائية السيارات شحن  محطات في المبكر لالستثمار كبيرة إمكانات توجد  حيث   وأوروبا

 . مستقبلي ا هدف ا المشروع هذا سيكون  وبالتالي ،  التمويل من  عال مستوى  إلى  نحتاج ، ( CPO)  الشحن لنقاط  ناجحين مشغلين نكون لكي

  برأس  تحقيقه  يمكن شيء  هو للمهمة المناسبين األشخاص على  والحصول  ، معينة مجاالت  في  خبرة  يتطلب مشروع كل  أن  نفهم نحن. المهمة  إنجاز

ا ناشئة  شركة أو  مشروع  يتلقى عندما. المال ا  يكون  ، استثمار   . للوظيفة المناسبين األشخاص  توظيف على  قادر 

 المستهدفة  األسواق

  معدات  سوق  من يتضاءل  وهذا   عام بحلول دوالر  مليار  العالمية  الكهربائية السيارات لشحن التحتية البنية سوق  قيمة  تبلغ أن المتوقع من

  EV المنزلي الشاحن سوق قيمة تبلغ أن المتوقع ومن.   عام بحلول  دوالر مليار  بـ قيمتها تقدر التي الكهربائية  السيارات شحن محطات

 .   عام بحلول دوالر  مليار  وحده 

 يمكن مما  معقولة بأسعار  أكثر تصبح ألنها مماثلة نمو أرقام  االستهالكية الدرجة   من وتخزينها  المتجددة الطاقة  توليد  أنظمة مبيعات تشهد  أن المتوقع من

 . الطاقة  تكاليف ارتفاع تعويض من المستهلكين

 .  عام  بحلول دوالر  مليار  إلى العالمية  التخييم معدات سوق يصل  أن المتوقع من ، ذلك  إلى باإلضافة 
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الماليةالتوقعات .16  
 

7kWh EV Charger (based on 4 units per location) Year 1 200 days @ $20, Year 2 250 days @ $24, Year 3 290 days @ $32, Year 4 300 

@ $38 

7-22kWh EV Charger (based on 4 units per location) Year 1 200 days @ $26, Year 2 250 days @ $30, Year 3 290 days @ $38, Year 4 

300 days @ $40 

7-22kWh EV Charger (Advertising model) (based on 4 units per location) Year1 200 days @ $42, Year 2 250 days @ $48, Year 2 290 

days @ $50, Year 4 300 days @ $58 
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  من غيرها أو  ضريبية  أو قانونية   أو مالية استشارة  استشارة  عليك فيجب ،  شكوك  أي لديك كانت إذا . بعناية التنصل  هذا  قراءة يرجى

 . الصلة ذات المهنية النصائح

  برقم وويلز  إنجلترا في  المسجلة " FRED ENERGY LTD" شركة فيهما  تتحكم مشروعان هما FRED Energy و  FRED مشروع

 . 

  البلوكشين وأنظمة  الرقمية  العمالت  مجال  في  وخبرة  فهم  ولديه  ، البيضاء  الورقة هذه يفهم أنه  FRED Energy رموز  مشتري يتعهد

ا يفهم وأنه  ، والخدمات    ذلك  في  بما المشفرة العمالت من باستخدام  المتعلقة تلك ذلك  في بما  IEO / ICO بحمالت  المرتبطة  المخاطر تمام 

 . اآلمن التخزين

  المستقبلية األعمال ونماذج المستقبلية والمشاريع للطاقة  FRED لمشروع ملخص عن عبارة التقني المستند هذا في الواردة  المعلومات  هذه

  سيُجري. األموال جمع  وأهداف  الصلة ذات  والميزات   ، بنا الخاص FRED Energy لبيع مقدمة تقدم وهي  ، FRED Energy لشركة 

  الورقة  هذه في  موضح هو كما  النهائية والخدمات  وتسويقها المشاريع لتطوير األموال لجمع  به الخاص المميز  الرمز بيع FRED مشروع

 .البيضاء

  معلومات البيضاء الورقة  هذه  تتضمن. ملزمة  وليست  للتغيير عرضة  وهي  وصفية طبيعة  ذات التقني المستند هذا في  الواردة  المعلومات

  حين في . للجمهور المتاحة  أو الداخلية المنشورات  من عليها الحصول تم التي السوق  وتوقعات  للصناعة النسبية المعلومات  من مستمدة

 . والتوقعات  المعلومات هذه  اكتمال أو دقة بشأن ضمان  أو ضمان أي  FRED مشروع  يوفر  ال  ، موثوقة  المصادر أن يعتقد

  قد . تنفيذها أو  تطويرها تمنع أو  تحد  قد  التي المستقبلية وخدماتنا مشاريعنا على  التنظيمية واإلجراءات االمتثال  إجراءات  أو  تدابير تؤثر قد

  الواليات بعض في  الصلة  ذات بها المعمول  القوانين من  الجديدة االمتثال  ومتطلبات  التنظيمية  المتطلبات هذه بسبب أعمالنا نماذج تتغير

 . القضائية

  أو كأصل مخصصة  أو حصة  أنها على تصنيفها يتم وال  Stellar (XLM) شبكة  على المخصصة   األصول أحد  FRED Energy تعتبر

  مادية أصوال   FRED طاقة  رموز تمثل ال . به  المرتبطة  والمشاريع  FRED مشروع  فائدة  رمز  هي FRED Energy. استثمار أو أمان

 . البيئي والنظام FRED لمشروع األساسي النظام  خارج   موجودة مادية  أو

  في  الدخل  أو األرباح أو الفوائد أو األسهم أرباح أو  المال  رأس  حقوق أو  اإلتاوات  أو األسهم  أو الملكية حقوق FRED Energy تمثل ال

  مشروع منصة  خارج   معينة قيمة لها  يكون أن ُمقصد  أو  ُمصممة  غير FRED Energy إن . قضائية  والية  أي  في  آخر  كيان أي  أو الكيان

FRED  رموز امتالك خالل  من . االستثمار أو المضاربة ألغراض للطاقة فريد  رموز شراء  أو  استخدام يجوز  ال . البيئي والنظام FRED 

Energy ،  أو  التصويت  الحصر ال  المثال سبيل على  يشمل وهذا. األصول أو  اإليرادات  أو بالشركة  يتعلق فيما بحقوق  تتمتع ال  فأنت  

 . أخرى مالية  أو  قانونية  حقوق أي  أو ( الملكية)  الفكرية الملكية

ا ليس التقني المستند هذا ا  أو  عرض   استدراج 

  خدمة   تقدم وثيقة بمثابة يكون أن  التقني المستند هذا  من يُقصد ال . استثمارية ألغراض  أصول  أو  مالية  أوراق  أي  FRED مشروع يقدم ال

  أو المالية األوراق  بعرض  األشكال  من شكل بأي  تتعلق وال  لالستثمار التماس ا  ليست البيضاء الورقة  هذه. نوع أي  من  نشرة أو  مالية

  ومنتجاته  FRED مشروع  أهداف على  عامة نظرة  التقني المستند هذا يقدم. قضائية والية   أي في المستقبلية العقود  أو الخيارات أو  األسهم

 .البيئي ونظامه  FRED لمشروع األساسية  األنظمة داخل   FRED طاقة   رموز استخدام استخدام يمكن وحيث المستقبلية  وخدماته

 

المسئوليةاخالء .20  
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المسئوليةاخالء 20.1    
 FRED رموز في المشاركين أن يضمن أن يمكن وال  FRED مشروع يضمن ال و   نصيحة أو توصية ليست البيضاء الورقة  هذه

Energy قبل  من التقني المستند هذا  في  مناقشته  تمت  الذي المميز الرمز بيع مراجعة  تتم لم. خسائر يتكبدوا لن أو  األرباح  سيحققون  

 . قضائية والية   أي في  لوائح أو  قوانين أي  بموجب التنظيمية  للمراجعة خطط  حالي ا توجد  وال  تنظيمية سلطة أي

 القيود

  وكندا المتحدة  الواليات تشمل  قد  والتي والمقيمين للمواطنين FRED رموز   يتم منحها ال التي المناطق   على قيود هناك تكون قد

  أال  يجب  ،  القيود ذكر عند. وإكوادور وباكستان ونيبال وناميبيا  والمغرب ولبنان وقيرغيزستان وإندونيسيا وفيتنام وبوليفيا  والجزائر

  واألقاليم البلدان سكان  على FRED Energy رمز  بيع في  المشاركة تقتصر قد . للطاقة فريد  رموز  وشراء  بيع في  المشاركون  يشارك

  السلطة موقف  تعلموا قد  وأنهم  ، بها المعمول قوانينهم مع يتفق  بما يتصرفون  أنهم من التأكد المشاركين جميع على يجب . األخرى 

 . القضائية واليتها  في التنظيمية

 المسؤولية   حدود

  ومؤسسيه  FRED مشروع. البيضاء الورقة  هذه في  الواردة المعلومات  على بناء   تتخذها التي القرارات مسؤولية  عاتقك على تقع

  أي  تحت  مسؤولة  عنه الناتجة المشاريع تكون ولن  FRED مشروع في  مشاركة  أخرى ثالثة  أطراف  وأي والمستشارين  الفريق وأعضاء

  إلى  استناد ا ، آخر  شخص  أي يشارك  أو أنت ألنشطة  نتيجة  آخر  شخص  أي أو أنت  تتكبده ضرر أو  خسارة  أي  عن الظروف  من ظرف

 . FRED Energy استخدام  على القدرة  عدم  الحصر ال  المثال سبيل  على ويتضمن البيضاء الورقة هذه في   واردة  معلومات أي

 المسئولية اخالء 

  إقرارات  أي  FRED مشروع يقدم ال . نوع  أي من ضمان دون" هي كما " التقني المستند هذا في  الواردة المعلومات  جميع توفير يتم

  المتعلقة  الضمانات  يشمل وهذا . ثالث طرف  ألي أو /   و  لك نوع أي من والقانونية  والضمنية  الصريحة الضمانات جميع من ويتنصل

 . معين غرض ألي المالءمة أو  االكتمال  أو اآلراء أو بالدقة

 المعامالت  قوانين

  قد  بها المعمول القوانين وأن ،  بها المعمول المعامالت قوانين اختيار عن مسؤوال   ليس  FRED  مشروع أن على  وتوافق تدرك أنت

.  المحلية الضرائب وقوانين  ،  والبورصات  المالية األوراق  وقانون  ، األموال غسيل  مكافحة  قوانين الحصر  ال المثال  سبيل  على تشمل

  على  وتوافق  تفهم أنت ،  سبق ما انتهاك بدون. بها المعمول المعامالت قوانين جميع  عن مسؤوال   ستكون  أنك على  وتوافق تدرك أنت

  مشروع وأن  ، FRED طاقة   رموز شراء عمليات أثناء تكبدها تم التي الضريبية االلتزامات جميع  عن الوحيدة المسؤولية  تحمل

FRED مباشر  غير أو مباشر  بشكل المذكورة الضريبية االلتزامات  من أي ا يتحمل  ال . 

  أو اإلرهاب تمويل ، الحصر ال المثال  سبيل  على ذلك في بما ، قانونية  غير عملية  ألي IEO في حمالتنا استخدام  عدم  على ستوافق

 . األموال  غسل

-https://token على لدينا الرموز لبيع الكاملة واألحكام الشروط  على  االطالع يمكن

sale.fredenergy.org/signup/terms-and-conditions 



 

 االتصال
 

  http://fredenergy.orgبلوج الموقع الرسمي 

  sale.fredenergy.org-https://tokenالموقع الخاص ببيع الرمز  

  https://discord.gg/uhAjg9wالديسكورد 

  https://t.me/FREDEnergycommunityالتليجرام 

  /https://www.facebook.com/TheFredProjectOfficialالفيسبوك 

  https://twitter.com/energy_fredالتويتر 

  https://medium.com/@fredenergy.orgالميديم 

 

  https://www.swipe.to/2191nmالمستند المتلح 

 

  sale.fredenergy.org-ieo@token الرمز  ستفساراتبا الخاص  اإللكتروني البريد
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