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DBFIعمل ورقة ملخص 

ت بتطوير  Trustlaneالتزام  DBFIالمميزة الرموز تمثل  ت تطبيقا ت تمكين عىل أيًضا  ERC-20إىل المستندة المميزة الرموز تعمل  .DBFIوتقنيا العامة القطاعا
ة والتجارية  ي ي المشاركة من والمال ي. النظام توسيع ف ي يبلغ البيئ ت التخطيط ويتم  DBFI ، 99،999،999من المعروض إجمال ة:الميزانية لمصروفا ي التال

ت التشفير ، مشاكل جميع مع  ث عىل الطلب مثل الحرجة النقاط عىل التركيز خالل من  2021أكتوبر منذ متعمًقا بحًثا  LLC Trustlaneأجر ت أحد القدرا
ة ،  ة النقدي ، النظام وشبكة التكنولوجي ت ، الوقت وعملي ة ، األصول وأمن والرموز ، والمعامال البحث إجراء تم ذلك ، إىل باإلضافة والتنظيم. . والقانون الرقمي

ي نظام إلنشاء  ي النظام من االستفادة مع التشفير لمجتمع بيئ ي. المال ت  DBFIمنصة بتطوير  LLC Trustlaneتقوم الحال ة (الخدما واالستثمار والتمويل المصرفي
ة. البحث نتائج عىل بناًء  blockchainعىل القائمة الالمركزية)  ت بين كجسر العمل هو  DBFIمنصة من الغرض الكافي يتم النقدي. واالقتصاد التشفير اقتصاديا

ت توفر عامة كمنصة  DBFIإعداد أيًضا  ة العقود تقنية تستخدم تطبيقا ة (العملة  CBDCو الذكي ت إىل للوصول المركزي) للبنك الرقمي  (B2B)التجارية المعامال
ي والقطاع  واالستثمار.المال

ت  التشفيرتحديا

 ERC20Token-DBFIرمز 

 LLCTrustlaneوتطوير بحث 

ًيا التشفير تقنية إىل ُينظر  ة للصناعة المعارضة القوة أنها عىل حال ة المصرفي ي والعمل ها الت ة لكل الحكومة. تصدر ت مختلفة نظر وجهة دول مما المشفرة ، للعمال
ت اتساق عدم إىل يؤدي  ة التشفير تقنية تحظى المحدودة. ووظائفها الرقمية األصول إجراءا يشعر الذي األعمال ومجتمع األلفية جيل مع خاصًة كبيرة ، بشعبي
ة والشفافية  P2Pتقنية تجاه بالراحة  ة. والكفاءة والخصوصي ي صحيح بشكل تنفيذه يتم لم التشفير تكنولوجيا تألق فإن ذلك ، ومع والمرون النقدي النظام ف
ي.  ت من العديد  cryptoو  blockchainتقنية تواجه الحال ث المشكال ي التنفيذ يفتقد حي ي والسبب واألمان والتسجيل والضرائب لالمتثال الحال النظام

لالقتصاد.
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● ٪30 على المبيعات والتسويق وبرامج الشراكة

● ٪40 على التطبيقات والتكنولوجيا وتطوير النظام البيئي

DBFI 15 على تعويض فريق مؤسس٪ ●

● ٪10 على تكاليف تشغيل المشروع
● ٪5 على احتياطي الطوارئ
يمكن للمشاركين تنزيل بيان تدقيق الميزانية المصدق للمحاسب ، والذي يتوفر
على بوابة حساب المشترك كل ثالثة أشهر.



DBFIعمل ورقة ملخص 

DBFIرمز سحب 

DBFIرموز واستخدام وظائف 

ت نظام لتشغيل مختلط  blockchainبروتوكول بتطوير  Trustlaneتقوم  التشفير.عىل قائم معامال

ت أو أجهزة محافظ أو رقمية محافظ باستخدام  DBFIالمميزة الرموز تخزين يمكن  ت تابعة باردة تخزين وحدا ة. لجها ة المحافظ أكثر من واحدة خارجي ة الرقمي ي المجان
ي شيوًعا  ب يتوفر  .Androidو  iOSعىل مجانًا للتنزيل متاحة المحفظة هذه  ."Metamask"ه ي الرموز لتخزين مؤقت حسا الرموز جميع تحويل سيتم نقلها. يتم لم الت
اإلغالق.فترة انتهاء بعد تلقائًيا للمشاركين المميزة 

ي وديناميكًيا ثابًتا عرًضا  DBFIرموز تعتبر  ها ويتم القيمة ف ي بشكل تسعير ي رسمًيا المميز الرمز صرف يتم أن المقدر من اإلطالق. عند منهج تداوله بعد أشهر  6غضون ف
ي  ة  DBFIالمميز الرمز يعمل عامة. بورصة ف ة للتبادل كوسيل ي. Trustlaneنظام ضمن للدفع قانونية ووسيل البيئ

ب العرض  DBFIرمز عىل والطل

ي العرض   TokenDBFIاألول

ت المميز الرمز وعروض البيع قبل ما عروض ُتكمل أن يجب  ة البيانا ة الشخصي ب نموذج وتعبئ الموافقة بعد بالمشاركين االتصال سيتم البيضاء). القائمة (نموذج الطل
ب  .DBFIالمميز الرمز عرض قسم قبل من عليهم  ت مطلو ي للمشاركين واإلقامة الهوية إثبا ة العروض ف ي والعامة.األول

ت بتطوير كالتزام  DBFIالمميزة الرموز إصدار يتم  ت األعمال لمجتمع االقتصادية الشبكة بروتوكوال ة والمؤسسا ي ت المال ت االستثمار وشركا الفردية.والمعامال

ي بشكل المميزة  DBFIلرموز "الحرق" مرحلة برمجة تتم  ي منهج ت المميز الرمز استخدام فيها يتم مرة كل ف ي للمدفوعا ي.  Trustlaneنظام ف ي "الحرق" البيئ طريقة ه
ش  ت. من المتداول المعروض من تقلل ألنها لالنكما ت استالمها تم رموز أي تداول إعادة عدم لضمان التداول ميزان نهج اعتماد تم التوكنا ي. النظام كمدفوعا تتم األساس

وموثقة.وشفافة موثوقة خارجية جهة بواسطة وإدارتها "الحرق" مرحلة أتمتة 

ت بمزايا الهجين  blockchainتتمتع  ي للتكامل مناسبة وميزا ت جميع ف ت بإدارة  blockchain Hybridتقوم التشفير. عىل القائم االقتصاد قطاعا  blockchainمنصا
ت من للتحقق الخاصة  العام. blockchainمن المعامال

Blockchainمشروع ملخص 

للمستخدمينأمانًا أكثر حالً الهجينة  blockchainشبكة توفر مالحظة: 
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DBFIعمل ورقة ملخص 

ي المشاركون يتحكم  ي النظام ف ي كامل بشكل البيئ ت "بوابة إىل الوصول خالل من  DBFIمنصة ف ."DBFIتطبيقا

الغاز)(رسوم الشبكة رسوم 

ت إىل الوصول يمكن ال  ة التطبيقا ي النظام داخل الرئيسي ي قبل من إال  DBFIالبيئ ستقوم مسبًقا. مسجلة تشفير محافظ باستخدام  DBFIالمميزة الرموز حامل
Trustlane  ت من شبكة ببناء أيًضا ة التبادال ة لدعم والعامة الداخلي ذلك.إىل وما  Ethereumو  Bitcoinمثل األخرى التشفير سيول

ة العقود تتحكم  ي الذكي آمنة. رسائل وإرسال وتأكيد معاملة كل صحة من والتحقق والعقد الطلب منطق لتنسيق  Trustlaneecosystemداخل الوصول ف
ت "بوابة باستخدام  ي المشاركة للمشاركين يمكن  ، "DBFIتطبيقا ت ف طلب عىل بناًء إال طرف أي من تحقق أو تدخل دون آمنة ورسائل ومالية تجارية معامال
المنظمين.

س عىل غاز ، رسوم بدون  DBFI blockchainشبكة تعمل  ب يميز الموجودة. الكتل سالسل معظم عك سالسل عن  DBFI blockchainشبكة الغاز رسوم غيا
blockchain  األخرى.العامة

ت إىل يصلون الذين للمستخدمين دوري بشكل تعيينها يتم وصول برسوم  DBFI blockchainيعمل  ت رسوم فرض يتم  .DBFIمنصة عىل التطبيقا المعامال
ي عىل الطلب عند  ي  B2Bمستخدم ه ت المئوية النسبة و ي.القطاع لمعامال المال

ت  DBFIمنصة تجهيز تم  فيها.للمشاركين  DBFIالمميز الرمز وظائف لتشغيل الالزمة بالتطبيقا

ي "االستثمار إىل  DBFIيرمز  ي التمويل ف ي بشكل ويعمل الالمركزي" المصرف ت وإدارة كوسيط أساس ي المعامال ت ف واالستثمار.والتمويل البنوك قطاعا

Trustlaneمشروع حول 

DBFIمنصة دعم تطبيق 

ي الهدف  ي نظام بناء هو  Trustlaneلمشروع الرئيس ي نوعه من فريد بيئ س دون التشفير ف ة النقود مع التناف ت الورقي ة والخدما مشروع التقليدية. المصرفي
DBFI  ي نظام لبناء رؤية لديه ي  International ، IDFC PTلـ تابعة شركة أسسته قوي بيئ ه تتعاون النشاط ، بهذا مرخصة شركة تقوم بينما  LLC. Trustlaneو
LLC Trustlane  ت ، وتكنولوجيا مالية بخلفية يتمتعون استراتيجيين شركاء مع ي  Singapore Trust Easternوبالتحديد المعلوما  .(2010عام تأسست (الت

يا ،  Ltd ، Pty Blackmariaمثل استراتيجيون شركاء لديها ذلك ، إىل باإلضافة  .PTو أسترال

ة للمعايير وفًقا الرقمية األصول  Banking Crypto Trustlaneتدير  ها.  CBDCو  stablecoinsو  Bitcoinمثل المصرفي ي التطبيق سيعمل وغير لهذه األساس
ة ، األصول إلدارة كخدمة المنصة  ة. األصول من متنوعة مجموعة إىل المستهلكين وصول مع الرقمي ي من أعضائها  Trustlaneستمّكن الرقمي مناصب تول
ة عالية  ت مع االستدان ة.لتوريد مختلفة سياسا السيول

ي خبرة لديهم وشركاء فريق  Trustlaneيساعد إندونيسيا. سيتيكوم مانديري  ة.والصناعة التكنولوجيا ف ي المال

هتمام مثيرًا حالً  Trustlaneتقدم  ة لال ت واالتصال التأكيد بين الجمع لمشكل ة والمعامال ت تخزين يمكن واألمان. الوصول وإمكاني باستخدام آمن ، بشكل السجال
ت تأكيد يتم بحيث وتوثيقها ، إليها ، والرجوع العامة ، والمصادقة طرف ، إىل طرف من التشفير  نظام مشروع هو  DBFIموثوق. تأكيد أنها عىل المعاملة بيانا
ت  الستيعابهاتشفير معامال
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DBFIعمل ورقة ملخص 

ة "العقود بتطوير أيًضا  Trustlaneتقوم  ي  "، (OSM)المفتوحة الذكي ه ي مخزنة برامج و ها  blockchainف ت تحدد ت المجموعا ي واالتحادا  .DBFIمنصة ف
ي العقود تنفيذ أتمتة  OSMلـ يمكن  ة المالية األنظمة ف ت بين األعمال وأنظمة والمصرفي للرسائل اآلمن للتسليم  OSMبرمجة أيًضا يمكن  .(B2B)الشركا

ت والمراسلين  ة والحسابا ت عبر داخل / اآلمنة االفتراضي ة المؤسسا ي يوسطاء. إىل الحاجة دون المال مال

P2P  وB2B.  ت أنشطة أتمتة عىل المنصة هذه تعمل ب متاحة  DBFIمنصة فيها. للمشاركين المعامال ي المصلحة ألصحا العام المفتاح باستخدام  DBFIف
ت إىل الوصول النهائيين للمستخدمين يمكن  stablecoin ، DBFIو  DBFIرمز امتالك خالل من للمجتمع. كتحديد  الالمركزي) ، (التمويل  DEFIمثل تطبيقا

ت والتجارة ،  ت.بين والتأكيد والتواصل ،  ، B2Bومعامال المؤسسا

 

ت يمكن  ت بين اتصال كتقنية  OSMاستخدام يمكن ذلك ، إىل باإلضافة وآمنة. التكلفة ومنخفضة المركزية تكون وأن تتواصل أن للمؤسسا ة الوكاال الحكومي
ة. والعسكرية  ي ي تطور هو  OSMوالمدن ت شبكة ف ت المعامال ت لجميع واالتصاال ي القطاعا التعاقدية األنشطة بين كجسر فريًدا تشفير معّرف تستخدم الت
لألطراف.

ة  DBFIمنصة تقني

ي هجين ،  blockchainبتطوير  DBFIتقوم  ه ة و ت بين تجمع فريدة تقني ألي يمكن الهجينة ، التكنولوجيا باستخدام والخاصة. العامة  blockchainمن مكونا
ي هجوم  ي  blockchain DBFIلشبكة مهًما مكونًا العقد تعد  .DBFIعقدة شبكة من فقط  ٪50إىل يصل أن خارج ت يتتبع المركزي أستاذ دفتر تمثل الت معامال

ي والمشاركين العقدة من  DBFI blockchainيتكون التشفير.  ت من للتحقق الشبكة ف ي وإرسالها المعامال ت. إرسال ف  Infrastructureبنية تدعم المعلوما
Node DBFI  التشغيل أنظمة من العديد(OS) ،  (7،8،10)توزيع مثل ، Windows  وتوزيعLinux  ي بما إىل وما  OS ، Macو  ، Debianو  ، Ubuntuذلك ف
ة الدرجة من باتصال  DBFIعقد تطوير تم ذلك ،  ة ، العقود لتكوين المصرفي ي واإلرسال / الذكي ت ، تلق ب المعامال ت وطل تستخدم  .blockchainمن البيانا
ت العقدة  ت برمجة واجها .Websocketsو  RESTو -RPC JSONمثل التطبيقا

ي الملخص   AspectDBFIالفن

ة العقود عىل  DBFIيعتمد  ي نظام إلدارة الذكي ت التشفير ، هوية يتضمن ؛ معقد بيئ ة ، والعقود األتمتة ، وميزا ة ، والطوابع األساسي ويستند ذلك ، إىل وما الزمني
ي:ركائز ،  3عىل  DBFIمشروع  ه و

ي النظام يقوم  ة العقود عىل بناًء الرقمية األصول وظائف بأداء  DBFIالبيئ ت أوامر لتنفيذ المبرمجة الذكي ي المعامال ت ف يتم واالستثمار. والتمويل البنوك مجاال
ت إصدار  ت خصيًصا المستقرة العمال ي المشاركين طلب عىل بناًء للمعامال ي. النظام ف Trustlaneالبيئ

ة العقود  DBFIالذكي
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• الاتصالات

• التمكن من
• تصديق



DBFIعمل ورقة ملخص 

ت كوسيط المستقرة العملة استخدام يمكن  ي المشاركين اللتزاما والوصول النقل لرسوم الحًقا  Stablecoinsتخصيص يتم قد  .Trustlaneecosystemف
ت استقرار ضمان يتم  .DBFIالمميزة الرموز من المحدود العرض الستبدال  ة النقود إيداع طريق عن المستقرة العمال ي المودعة الورقي تتضمن الحفظ. بنوك ف

ت خصائص بعض  ت واألصول والوصول والرموز المرافق المستقرة ؛ العمال ت واالستثمارا العمل.وأدوا

:DBFIمشروع تنفيذ مراحل 

ت أتمتة منصة عن عبارة  DBFIمنصة  ي التشفير تقنية باستخدام المعامال ت خالل من تشغيلها يتم الت ت  Dappsتنفذ  .(Dapps)الواجهة تطبيقا اتصاال
ت ورسائل  ي نظير إىل نظير من ومعامال آمنة. Blockchainشبكة ف

ت تطوير من األوىل المرحلة تتضمن  ي:ما  DBFIتطبيقا يل

ي الخاص لحسابهم العاملين مع والمتعاقدين  Trustlineبرمجة خبراء من  DBFIتطوير فريق يتكون  إكمال  DBFIتطوير فريق يتوقع العالم. أنحاء جميع ف
ي المشروع  ت  5إىل  3غضون ف ي النظام يعمل حتى سنوا كامل.بشكل البيئ

مراحل: 3إىل  DBFIمشروع تنفيذ ينقسم 

:DBFIمشروع توسيع خطة 

ي:ما األجهزة تكنولوجيا تخطيط يشمل  يل

ت بين كجسر  DBFIمنصة استخدام أيًضا يمكن  ة العمال ي  CBDCو الورقي ي المركزية البنوك جميع ف العالم.أنحاء جميع ف

؟CBDCهو ما 
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المرحلة 1 - تطوير blockchain الهجين

• تطوير مراكز بيانات الطاقة الخضراء الموجودة في مواقع متعددة

(B2B) المرحلة 2 - منصات سلسلة التوريد

• إدارة الأصول الرقمية والمحافظ وتسوية المعاملات والتبادل.

• منصة B2B ، نظام الأتمتة المالية ، إدارة الاستثمار.

المرحلة 3 - عقد ذكي مفتوح - مشروع ترميز B2B / مؤسسي.

• معرف التشفير ، العقد الذكي ، المراسلة اآلمنة ، قاعدة بيانات KYC ، إلخ.

• تطوير الشبكة الخاصة عبر االتصال باألقمار الصناعية

• مركز Cloud API لتكامل طرف ثالث



DBFIعمل ورقة ملخص 

ي  DBFIمشروع بدأ  هيم إىل  DBFIطريق خارطة تستند مكثف. بحث إجراء بعد  2021أكتوبر ف ة: المفا ي ة ، البشرية الموارد التال ت ، الكافي ت التوقي إمكانا
ة السوق ،  ي.االقتصادي والتأثير المشروع ، استمرارية التوسع ، فرص  ، (ROI)المميز االقتصاد  ، DBFIرمز سيول اإليجاب

ة العملة  ي  (CDBC)المركزي للبنك الرقمي ي رمز ه ت مشابه رقم ي المشفرة ، للعمال ه ة و ي مركزي. بنك مشكل ه ة العملة بقيمة مرتبطة و وتدعمها للبالد الورقي
بالكامل.الحكومة 

األخضر.باللون عالمة وضع من االنتهاء تم الطريق: خارطة قائمة 

ي ، النقد لصندوق وفًقا  ة أكثر فإنه الدول ي ة النقود من  CDBCمع التكلفة حيث من فعال ت. رسوم انخفاض بسبب المادية الورقي  CBDCوجود يوفر المعامال
ة:الفوائد  ي التال

ب

:DBFIمشروع طريق خارطة مراحل 
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ًا ● مدفوعات أكثر كفاءة وأمان

✓ بحث وتطوير خطة المشروع

✓ تخطيط النظام البيئي

العمل الأساسي والإدارة
✓ تصميم النظام والإطار السلكي

✓ الحصول على تصاريح نشاط التشفير

DBFI تطوير رمز ✓

● السماح للمستهلكين باستخدام البنوك المركزية مباشرة
● القضاء على مخاطر انهيار البنوك التجارية

● سهولة التتبع

ICO تطوير بوابة ✓

(Pre-ICO) إعداد العرض األولي

Trustlane اإلطالق الرسمي لمشروع ✓

ICO) المميزة DBFI طرح عام لعمالت ✓

✓ تطوير المشروع النهائي

BETA اإلطالق األولي لتطبيق

إطالق تبادل داخلي / خارجي للعمالت المشفرة

تسجيل الرموز للمنظمين

✓ التداول العام للرموز في البورصات الرئيسية

DBFI تنفيذ جميع خطط مشاريع ✓



DBFIعمل ورقة ملخص 

ي  DBFIلرمز  ICOقبل ما مراحل  ي:كما ه يل

ثابتتوريد  :
االسعارنماذج 

ة  -دوالر  : 1.00 ة  -التوكن سعر  :1 1.000.000المرحل  :2 5.000.000المرحل
ة  TBA -التوكن: سعر  TBAالتوكن: سعر  :3 10.000.000المرحل

 Token:DBFIطرح خطة 

ةالقيمة  : الديناميكي

ي العملة عرض   -ICOاألول

الرمزملخص 

ت من المشاركة  ERC-20إىل المستند  DBFIالمميز الرمز عرض يتيح  ة. والتجارية العامة القطاعا ي للتبادل كوسيط  ERC-20 DBFIالمميز الرمز يعمل والمال
ة والمناقصة  ي القانوني ي.  Trustlaneنظام ف هزة  LLC Trustlaneالبيئ ي  DBFIلتقديم جا وعشاق للمستثمرين  ERC20 Ethereum blockchainعىل المبن
التشفير.

ي  99،999،999العرض: إجمال

ي  DBFI (ICO)لرمز العام الطرح مراحل  استخدام سيتم  .DBFIالمميزة الرموز شراء بوابة عىل متاحة العام الطرح أسعار مختلفة. عرض وبأسعار نفسها ، ه
ت  ت عائدا ي المبيعا ة ف .ICOمرحلة لتمويل  ICOقبل ما مرحل

الرمزرمز 

يدوالر  - :Softcap 1،000،000المال لرأس األدنى الحد  أمريك
يدوالر  - :Hardcap 75.000.000المال لرأس األقصى الحد  أمريك

DBFI: 

األدنى الحد من أقل لقيمة تخضع  ICOآخر إغالق عند يوًما  - 30االسترداد سياسة 
الناعمة.للقيمة 

18العشرية: الكسور عدد 

ي العرض  ICOقبل ما  -األول

العرضنموذج 

ي الطرح  ت شراء للمستثمرين ذلك يتيح العام. اإلطالق قبل الرموز تقديم يتم عندما هو -ico) (preاألول ة / العمال ي العام الطرح بدء قبل المميزة الرموز المعدن
(ICO).  ة إغالق يتم ة المستهدفون المشترون بالكامل. المميزة الرموز جميع بيع يتم عندما  ICOقبل ما مرحل ي العرض قبل ما لمرحل مستثمرون هم للعملة األول

ت من  ت الشركا ة. والمؤسسا ي ي الرموز تخزين يمكن المال ها تم الت ي -ICO preخالل من شراؤ المميز. الرمز قفل فترة انتهاء بعد نقلها ويمكن  Trustlaneبوابة ف
ي  icoقبل لما المميزة الرموز  Trustlaneتقدم  ث ف ي منقحة مختلفة / رمزية بأسعار تقديم مراحل  (3)ثال مرحلة.كل ف
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DBFIعمل ورقة ملخص 

ت  - ة المدفوعا ي المقبول ت. Currency Fiatو  Ethereumو  Bitcoinه والبطاقا
ي للمشاركين للشراء األدنى الحد  - توكينز. 1000هو -ICO Preف

ة  - الطلبحسب التوكينز: سعر  25.000.000الثالثة: المرحل

*

ي المشتركين لشراء األدنى الحد  - ب للشراء األقصى الحد  -رموز  10هو  ICOف ت  -رمز  10000هو واحد لحسا ي للمشتريا عن تزيد الت
ت تقديم يلزم رمز ،  10000 إضافية.مستندا

*
ب ارتفاع عىل بناًء  DBFIالمفترضة الرمزية القيمة  ي الطل التداول.وقت ف

:ICOو  ICOقبل ما تضمين شروط 

ة: إخالء  ي ي المستند نشر تم المسؤول ت اإلرشاد ألغراض  DBFIالتقن ي المختلفة بالمخاطر تامة دراية عىل المشاركون يكون أن يجب فقط. والمعلوما ينطوي الت

ي بما المميزة ، الرموز شراء عليها  ت الحصر ، ال المثال سبيل عىل ذلك ف ي. اليقين وعدم السوق وتقلب األمان مشكال المميز  DBFIرمز عرض يتوفر ال التنظيم
ي  ي البلدان ف ت فيها ُيسمح ال الت ي التشفير لوائح دراسة عىل المشاركين تشجيع يتم التشفير. بمعامال ة. والياتهم ف ي المستند هذا القضائي س التقن عرًضا لي

س  DBFIشخص. ألي والتماس لالستثمار  ة لألوراق منتجًا لي ي ة.أوراق كمنتج تصنيفه يتم ولم المالية األوراق بقوانين محمًيا المال ي مال

ي  DBFI (ICO)لرمز العام الطرح مراحل  ي:كما ه يل

ت  10.00إىل اإلدراج بعد المقدر الرمز سعر يصل أن يمكن  - أمريكيةدوالرا

ي المشاركون  - ي البريد عبر بالمشاركين االتصال سيتم  -البيضاء القائمة نموذج يكملون  ICOو -ICO Preف لتوقيع الهاتف أو اإللكترون
.DBFIالمميزة الرموز شراء بوابة عبر فقط الدفع يتم  -شراء عقد 

ة  - عنهاإلعالن سيتم السعر: توكن  :1 10،000،000المرحل
ة  - ة: المرحل ي الطلبعند سعر: توكن  25.000.000الثان
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info@idfc.international

LLCTrustlane 

DBFIعمل ورقة ملخص 

ي: البريد  hello@trustlane.llcاإللكترون

ت  - المشفرةالعمال

اتصال :

ت  - واالستثمارالمشفرة العمال
ت صرف  - المشفرةالعمال

االستراتيجيين :الشركاء 

التشفيرتخزين  -

:Trustlaneحول 
LLC Trustlane  ي ة:لألنشطة مرخصة تشفير شركة ه ي التال
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