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17.  პასუხისმგებლობის  უარყოფა

12.  DBFI  PLATFORM  TECHNOLOGY
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კრიპტო  გამოწვევები

შპს  Trustlane-ის  კვლევა  და  განვითარება

DBFI  Token-ERC20

კრიპტო  ტექნოლოგია  ამჟამად  განიხილება,  როგორც  საბანკო  ინდუსტრიის  და  მთავრობის  მიერ  გამოშვებული  

ვალუტის  მოწინააღმდეგე  ძალა.  თითოეულ  ქვეყანას  განსხვავებული  შეხედულება  აქვს  კრიპტოვალუტაზე,  რაც  

იწვევს  ციფრული  აქტივების  პროცედურებში  შეუსაბამობას  და  შეზღუდულ  ფუნქციებს.  კრიპტო  ტექნოლოგია  

ფართოდ  პოპულარულია,  განსაკუთრებით  ათასწლეულებში  და  ბიზნეს  საზოგადოებაში,  რომელიც  კომფორტულია  

P2P-ით,  გამჭვირვალობით,  კონფიდენციალურობით,  ეფექტურობით  და  მოქნილობით.  მიუხედავად  ამისა,  

კრიპტოტექნოლოგიის  ბრწყინვალება  არ  არის  სათანადოდ  დანერგილი  არსებულ  ფულად  სისტემაში.  ბლოკჩეინი  

და  კრიპტო  ტექნოლოგია  უამრავ  პრობლემას  აწყდება,  რადგან  მიმდინარე  განხორციელებას  აკლია  შესაბამისობა,  

საგადასახადო,  ჩანაწერი,  უსაფრთხოება  და  ეკონომიკის  სისტემური  მიზეზი.

კრიპტოვალუტის  ყველა  პრობლემის  გამო,  შპს  Trustlane  ჩაატარა  სიღრმისეული  კვლევა  2021  წლის  ოქტომბრიდან,  

ფოკუსირებით  კრიტიკულ  პუნქტებზე,  როგორიცაა  მოთხოვნა  უახლესი  ტექნოლოგიების  შესაძლებლობებზე,  

მონეტარული  სისტემის  ქსელი,  დრო  და  გარიგების  პროცესი,  ტოკენომიკა,  ციფრული  აქტივების  უსაფრთხოება  და  

სამართლებრივი  და  რეგულირება. .  გარდა  ამისა,  კვლევა  ჩატარდა  კრიპტო  საზოგადოების  ეკოსისტემის  

შესაქმნელად,  არსებული  ფინანსური  წესრიგის  გამოყენებისას.  შპს  Trustlane  ავითარებს  ჰიბრიდულ  ბლოკჩეინზე  

დაფუძნებულ  DBFI  (დეცენტრალიზებული  საბანკო,  ფინანსები  და  ინვესტიცია)  პლატფორმას  საკმარის  კვლევებზე  

დაყრდნობით.  DBFI  პლატფორმის  მიზანია  ფუნქციონირდეს  როგორც  ხიდი  კრიპტო  და  ფიატ  ეკონომიკებს  შორის.  

DBFI  ასევე  მზადდება,  როგორც  საჯარო  პლატფორმა,  რომელიც  უზრუნველყოფს  აპლიკაციებს,  რომლებიც  

იყენებენ  ჭკვიანი  კონტრაქტის  ტექნოლოგიას  და  CBDC  (ცენტრალური  ბანკის  ციფრული  მონეტა),  როგორც  წვდომა  

ბიზნეს  ტრანზაქციაზე  (B2B),  ფინანსურ  სექტორსა  და  ინვესტიციაზე.

DBFI  ტოკენები  წარმოადგენს  Trustlane-ის  ერთგულებას  DBFI  აპლიკაციებისა  და  ტექნოლოგიების  განვითარებაში.  

ERC-20-ზე  დაფუძნებული  ტოკენები  ასევე  საშუალებას  აძლევს  საზოგადოებას,  ბიზნესს  და  ფინანსურ  სექტორს  

მონაწილეობა  მიიღონ  ეკოსისტემის  გაფართოებაში.  DBFI-ს  აქვს  99,999,999  მიწოდება  და  დაგეგმილია  შემდეგი  

ბიუჯეტის  ხარჯები:

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე
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● 30% გაყიდვების, მარკეტინგისა და პარტნიორობის პროგრამებზე

● 40% აპლიკაციის, ტექნოლოგიებისა და ეკოსისტემის განვითარებაზე
● 15% კომპენსაციაზე DBFI დამფუძნებელი გუნდისთვის

● 10% პროექტის საოპერაციო ხარჯებზე
● საგანგებო რეზერვზე 5%.

მონაწილეებს შეუძლიათ ჩამოტვირთოთ ბუღალტერის ლეგალიზებული ბიუჯეტის აუდიტის განცხადება, რომელიც ხელმისაწვდომია
ყოველ კვარტალში მონაწილის ანგარიშის პორტალზე.



DBFI  ტოკენები  არის  ფიქსირებული  მიწოდება,  დინამიური  ღირებულებით  და  სისტემატურად  ფასდება  გაშვებისას.  სავარაუდოა,  რომ  

ტოკენი  ოფიციალურად  გაიცემა  საჯარო  ბირჟაზე  ვაჭრობიდან  6  თვის  განმავლობაში.  DBFI  ტოკენი  ფუნქციონირებს  როგორც  გაცვლის  

საშუალება  და  კანონიერი  გადახდის  საშუალება  Trustlane  ეკოსისტემაში.

DBFI  ტოკენების  "დამწვრობის"  ფაზა  სისტემატურად  პროგრამირდება  ყოველ  ჯერზე,  როდესაც  ტოკენი  გამოიყენება  გადახდებისთვის  

Trustlane  ეკოსისტემაში.  "დაწვა"  არის  დეფლაციის  გზა,  რადგან  ის  ამცირებს  ტოკენების  მიმოქცევაში  მიწოდებას.  მიღებულია  

მიმოქცევის  ბალანსის  მიდგომა  იმის  უზრუნველსაყოფად,  რომ  პლატფორმის  გადახდების  უკან  არ  ბრუნდება  ნებისმიერი  ტოკენი.  

"დაწვის"  ფაზა  ავტომატიზირებულია  და  მართავს  სანდო,  გამჭვირვალე  და  დოკუმენტირებული  მესამე  მხარის  მიერ.

საწყისი  DBFI  ტოკენის  შეთავაზება

DBFI  ტოკენის  მიწოდება  და  მოთხოვნა

DBFI  ტოკენების  ფუნქციები  და  გამოყენება

Trustlane  ავითარებს  ჰიბრიდულ  ბლოკჩეინის  პროტოკოლს  კრიპტოზე  დაფუძნებული  ტრანზაქციის  სისტემის  მუშაობისთვის.

DBFI  ტოკენების  შენახვა  შესაძლებელია  მესამე  მხარის  ციფრული  საფულეების,  ტექნიკის  საფულეების  ან  ცივი  შენახვის  გამოყენებით.  

ერთ-ერთი  ყველაზე  პოპულარული  უფასო  ციფრული  საფულე  არის  "მეტამასკი".  ეს  საფულე  თავისუფლად  ხელმისაწვდომია  iOS-სა  და  

Android-ზე  ჩამოსატვირთად.  დროებითი  ანგარიში  ხელმისაწვდომია  იმ  ნიშნების  შესანახად,  რომლებიც  არ  არის  გადაცემული.  ყველა  

მონაწილის  ტოკენი  ავტომატურად  გადაიცემა  ჩაკეტვის  პერიოდის  დასრულების  შემდეგ.

DBFI  ტოკენები  გაიცემა  როგორც  ვალდებულება  ეკონომიკური  ქსელის  პროტოკოლების  შემუშავებისთვის  ბიზნეს  საზოგადოებისთვის,  

ფინანსური  ინსტიტუტებისთვის,  საინვესტიციო  კომპანიებისთვის  და  ინდივიდუალური  ტრანზაქციებისთვის.

შენიშვნა:  ჰიბრიდული  ბლოკჩეინის  ქსელი  მომხმარებლებს  ბევრად  უფრო  უსაფრთხო  გადაწყვეტას  სთავაზობს

ბლოკჩეინის  პროექტის  შეჯამება

DBFI  ტოკენის  გატანა

ჰიბრიდულ  ბლოკჩეინს  აქვს  უპირატესობები  და  მახასიათებლები,  რომლებიც  შესაბამისია  კრიპტო  ეკონომიკის  ყველა  სექტორში  

ინტეგრირებისთვის.  ჰიბრიდული  ბლოკჩეინი  მართავს  კერძო  ბლოკჩეინის  პლატფორმებს  ტრანზაქციის  გადამოწმებისთვის  საჯარო  

ბლოკჩეინიდან.

წინასწარი  გაყიდვისა  და  საჯარო  ნიშნის  შეთავაზებებმა  უნდა  შეავსონ  პერსონალური  მონაცემები  და  შეავსონ  განაცხადის  ფორმა  

(Whitelist  Form).  მონაწილეებთან  დაკავშირება  მოხდება  DBFI  ტოკენის  შეთავაზების  განყოფილების  მიერ  დამტკიცების  შემდეგ.  

პირველადი  და  საჯარო  შეთავაზების  მონაწილეებისთვის  საჭიროა  პირადობის  და  საცხოვრებელი  ადგილის  დამადასტურებელი  

საბუთი.

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე
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DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე

DBFI  ბლოკჩეინის  ქსელი  მუშაობს  გაზის  გადასახადის  გარეშე,  არსებული  ბლოკჩეინების  უმეტესობისგან  განსხვავებით.  

გაზის  საფასურის  არარსებობა  განასხვავებს  DBFI  ბლოკჩეინის  ქსელს  სხვა  საჯარო  ბლოკჩეინებისგან.

DBFI  პლატფორმის  მხარდაჭერის  აპლიკაცია

DBFI  პლატფორმა  აღჭურვილია  საჭირო  აპლიკაციებით  მისი  მონაწილეების  DBFI  ტოკენის  ფუნქციების  გასაშვებად.

DBFI  ბლოკჩეინი  მუშაობს  წვდომის  საფასურით,  რომელიც  პერიოდულად  ენიჭება  მომხმარებლებს,  რომლებიც  წვდებიან  

აპლიკაციებს  DBFI  პლატფორმაზე.  მოთხოვნით  ტრანზაქციის  საკომისიო  ეკისრება  B2B  მომხმარებლებს  და  პროცენტულად  

ეფუძნება  ფინანსურ  სექტორში  ტრანზაქციებს.

ქსელის  საფასური  (გაზის  გადასახადი)

DBFI  ეკოსისტემის  ძირითად  აპლიკაციებზე  წვდომა  მხოლოდ  DBFI  ტოკენის  მფლობელებს  შეუძლიათ  ადრე  რეგისტრირებული  

კრიპტო  საფულეებით.  Trustlane  ასევე  ააშენებს  შიდა  და  საჯარო  ბირჟების  ქსელს  სხვა  კრიპტო  ლიკვიდობის  მხარდასაჭერად,  

როგორიცაა  Bitcoin,  Ethereum  და  ა.შ.

სმარტ  კონტრაქტები  აკონტროლებენ  წვდომას  Trustlaneecosystem-ში  მოთხოვნისა  და  კონტრაქტის  ლოგიკის  

კოორდინაციისთვის,  თითოეული  ტრანზაქციის  დამოწმების,  დადასტურებისა  და  უსაფრთხო  შეტყობინებების  

გაგზავნისთვის.  "DBFI  აპლიკაციის  პორტალის"  გამოყენებით,  მონაწილეებს  შეუძლიათ  მიიღონ  მონაწილეობა  უსაფრთხო  

ბიზნეს,  ფინანსურ  და  შეტყობინებების  ტრანზაქციებში  ნებისმიერი  მხარის  ჩარევისა  და  ვალიდაციის  გარეშე,  გარდა  მარეგულირებლების  მოთხოვნისა.

Trustlane  პროექტის  შესახებ

Mandiri  Citikom  Indonesia.  Trustlane-ს  ეხმარება  გუნდი  და  პარტნიორები,  რომლებსაც  აქვთ  გამოცდილება  ტექნოლოგიასა  და  

ფინანსურ  ინდუსტრიაში.

Trustlane  Crypto  banking  მართავს  ციფრულ  აქტივებს  საბანკო  სტანდარტების  მიხედვით,  როგორიცაა  Bitcoin,  stablecoins,  

CBDC  და  სხვა.  ამ  პლატფორმის  ძირითადი  აპლიკაცია  იფუნქციონირებს  როგორც  ციფრული  აქტივების  მართვის  სერვისი,  

მომხმარებელს  ექნება  წვდომა  სხვადასხვა  ციფრულ  აქტივზე.  Trustlane  საშუალებას  მისცემს  თავის  წევრებს  დაიკავონ  

მაღალი  ბერკეტი  პოზიციები  ლიკვიდობის  მიწოდების  განსხვავებული  პოლიტიკით.

ეკოსისტემის  მონაწილეები  სრულად  აკონტროლებენ  DBFI  პლატფორმას  „DBFI  აპლიკაციის  პორტალზე“  წვდომით.

Trustlane  გთავაზობთ  საინტერესო  გადაწყვეტას  დადასტურების,  კომუნიკაციის,  ტრანზაქციის,  ხელმისაწვდომობისა  და  

უსაფრთხოების  შერწყმის  პრობლემის  შესახებ.  ჩანაწერები  შეიძლება  ინახებოდეს  უსაფრთხოდ,  ბოლოდან  ბოლომდე  

დაშიფვრის  გამოყენებით,  საჯარო  ავთენტიფიკაცია,  მითითება  და  დოკუმენტირება,  რათა  ტრანზაქციის  მონაცემები  

დადასტურდეს  სანდო  დადასტურებად.  DBFI  არის  კრიპტო  ტრანზაქციების  სისტემის  პროექტი,  რომელიც  უნდა  განთავსდეს

Trustlane  პროექტის  მთავარი  მიზანია  შექმნას  უნიკალური  ეკოსისტემა  კრიპტოში,  კონკურენციის  გარეშე  ფიატ  ფულთან  და  

ტრადიციულ  საბანკო  საქმესთან.  DBFI  პროექტს  აქვს  ხედვა  შექმნას  ძლიერი  ეკოსისტემა,  რომელიც  დაარსდა  PT  IDFC  

International-ის  შვილობილი  კომპანიის  მიერ,  კერძოდ  "Trustlane  LLC".  სანამ  ლიცენზირებული  კომპანია  ახორციელებს  ამ  

საქმიანობას,  შპს  Trustlane  თანამშრომლობს  სტრატეგიულ  პარტნიორებთან,  რომლებსაც  აქვთ  ფინანსური  და  საინფორმაციო  

ტექნოლოგიების  გამოცდილება,  კერძოდ,  Eastern  Trust  Singapore  (დაარსდა  2010  წელს).  გარდა  ამისა,  მას  ჰყავს  სტრატეგიული  

პარტნიორები,  როგორიცაა  Blackmaria  Pty  Ltd,  ავსტრალია  და  PT.

DBFI  ნიშნავს  "დეცენტრალიზებული  საბანკო  ფინანსური  ინვესტიცია"  და  მოქმედებს  ძირითადად  როგორც  შუამავალი  და  

ტრანზაქციების  მართვა  საბანკო,  საფინანსო  და  საინვესტიციო  სექტორებში.
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DBFI  ჭკვიანი  კონტრაქტები

DBFI  პლატფორმის  ტექნოლოგია

DBFI  ასპექტის  ტექნიკური  რეზიუმე

DBFI  ავითარებს  ჰიბრიდულ  ბლოკჩეინს,  უნიკალურ  ტექნოლოგიას,  რომელიც  აერთიანებს  კომპონენტებს  საჯარო  და  კერძო  

ბლოკჩეინებიდან.  ჰიბრიდული  ტექნოლოგიით,  ნებისმიერ  გარე  შეტევას  შეუძლია  მიაღწიოს  DBFI  კვანძის  ქსელის  მხოლოდ  

50%-ს.  კვანძები  წარმოადგენს  DBFI  ბლოკჩეინის  ქსელის  კრიტიკულ  კომპონენტს,  რომელიც  წარმოადგენს  დეცენტრალიზებულ  

წიგნს,  რომელიც  აკონტროლებს  კრიპტო  ტრანზაქციებს.  DBFI  ბლოკჩეინი  შედგება  კვანძისა  და  ქსელის  მონაწილეებისგან  

ინფორმაციის  გაგზავნისას  ტრანზაქციების  გადამოწმებისა  და  გადაცემისთვის.  DBFI  Node  Infrastructure  მხარს  უჭერს  

სხვადასხვა  ოპერაციულ  სისტემას  (OS),  როგორიცაა  Windows  დისტრიბუცია  (7,8,10),  Linux  დისტრიბუცია  Ubuntu,  Debian,  Mac  

OS  და  ა.შ. /მიიღეთ  ტრანზაქციები  და  მოითხოვეთ  მონაცემები  ბლოკჩეინიდან.  Node  იყენებს  API-ებს,  როგორიცაა  JSON-RPC,  

REST  და  Websockets.

P2P  და  B2B.  ეს  პლატფორმა  ავტომატიზირებს  მისი  მონაწილეების  ტრანზაქციის  აქტივობებს.  DBFI  პლატფორმა  

ხელმისაწვდომია  DBFI  დაინტერესებული  მხარეებისთვის  საჯარო  გასაღების  გამოყენებით,  როგორც  საზოგადოების  

იდენტიფიკაცია.  DBFI  ტოკენისა  და  DBFI  stablecoin-ის  ფლობით,  საბოლოო  მომხმარებლებს  შეუძლიათ  წვდომა  ისეთ  

აპლიკაციებზე,  როგორიცაა  DEFI  (დეცენტრალიზებული  ფინანსები),  ვაჭრობა,  B2B  ტრანზაქციები,  კომუნიკაცია  და  
დადასტურება  ინსტიტუტებს  შორის.

ინსტიტუტებს  შეუძლიათ  კომუნიკაცია,  იყვნენ  დეცენტრალიზებული,  იაფი  და  უსაფრთხო.  გარდა  ამისა,  OSM  შეიძლება  

გამოყენებულ  იქნას  როგორც  საკომუნიკაციო  ტექნოლოგია  მთავრობას,  სამხედრო  და  სამოქალაქო  უწყებებს  შორის.  OSM  

არის  ევოლუცია  ტრანზაქციისა  და  კომუნიკაციის  ქსელში  ყველა  სექტორისთვის,  რომელიც  იყენებს  უნიკალურ  კრიპტო  

იდენტიფიკატორს,  როგორც  ხიდს  მხარეთა  საკონტრაქტო  საქმიანობას  შორის.

DBFI  ეკოსისტემა  ასრულებს  ციფრული  აქტივების  ფუნქციებს  დაფუძნებული  ჭკვიანი  კონტრაქტების  საფუძველზე,  რომლებიც  

დაპროგრამებულია  ტრანზაქციის  შეკვეთების  შესასრულებლად  საბანკო,  ფინანსებისა  და  ინვესტიციების  სფეროებში.  

სტაბილოინები  სპეციალურად  გაიცემა  ტრანზაქციებზე  ეკოსისტემის  მონაწილეთა  მოთხოვნით.  Trustlane

Trustlane  ასევე  ავითარებს  „ღია  სმარტ  კონტრაქტებს  (OSM),“  ეს  არის  პროგრამები,  რომლებიც  ინახება  ბლოკჩეინში,  რომელიც  

განსაზღვრულია  ჯგუფებისა  და  კონსორციუმების  მიერ  DBFI  პლატფორმაზე.  OSM-ს  შეუძლია  კონტრაქტების  განხორციელების  

ავტომატიზაცია  ფინანსურ,  საბანკო  და  ბიზნეს-ბიზნესის  (B2B)  სისტემებში.  OSM  ასევე  შეიძლება  დაპროგრამდეს  

შეტყობინებების,  კორესპონდენტების  და  უსაფრთხო  ვირტუალური  ანგარიშების  უსაფრთხოდ  მიწოდებისთვის  ფინანსურ  
ინსტიტუტებში/საზღვრებს  შორის,  შუამავლების  საჭიროების  გარეშე.  ინანსური

DBFI  ეყრდნობა  ჭკვიან  კონტრაქტებს  რთული  ეკოსისტემის  სამართავად,  რომელიც  მოიცავს;  კრიპტოგრაფიული  იდენტურობა,  

ავტომატიზაციის  მახასიათებლები,  ძირითადი  კონტრაქტები,  დროის  შტამპები  და  ასე  შემდეგ.  DBFI  პროექტი  დაფუძნებულია  

3  საყრდენზე,  კერძოდ:

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე
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• ომუნიკაცია

• წვდომა

• ვალიდაცია



DBFI  პროექტის  განხორციელების  ეტაპები:

DBFI  პროექტის  განხორციელება  დაყოფილია  3  ეტაპად:

DBFI  აპლიკაციის  განვითარების  პირველი  ეტაპი  მოიცავს:

DBFI  პლატფორმა  არის  ტრანზაქციის  ავტომატიზაციის  პლატფორმა  კრიპტოგრაფიული  ტექნოლოგიის  გამოყენებით,  

რომელიც  მუშაობს  ინტერფეისის  აპლიკაციების  (Dapps)  მეშვეობით.  Dapps  ახორციელებს  peer-to-peer  კომუნიკაციებს,  

შეტყობინებებს  და  ტრანზაქციებს  უსაფრთხო  Blockchain  ქსელში.

stablecoin  შეიძლება  გამოყენებულ  იქნას,  როგორც  შუამავალი  Trustlaneecosystem-ში  მონაწილე  ვალდებულებებისთვის.  

სტაბილოინები  შეიძლება  მოგვიანებით  გამოიყოს  გადაცემის  და  წვდომის  საფასურებისთვის,  რათა  შეცვალოს  DBFI  

ტოკენების  შეზღუდული  მიწოდება.  სტაბილკოინების  სტაბილურობა  გარანტირებულია  მეურვე  ბანკებში  დეპონირებული  

ფიატის  ნაღდი  ფულის  განთავსებით.  სტაბილკოინების  ზოგიერთი  მახასიათებელი  მოიცავს;  კომუნალური  საშუალებები,  

ნიშნები,  წვდომა,  აქტივები,  ინვესტიციები  და  ბიზნეს  ინსტრუმენტები.

ფაზა  3  –  ღია  სმარტ  კონტრაქტი  –  B2B/ინსტიტუციური  ტოკენიზაციის  პროექტი.

DBFI-ის  განვითარების  გუნდი  შედგება  Trustline  Programming  ექსპერტებისგან  და  კონტრაქტით  დაქირავებული  შტატგარეშე  

სპეციალისტებისგან  მთელ  მსოფლიოში.  DBFI-ის  განვითარების  გუნდი  პროგნოზირებს  პროექტის  დასრულებას  3-დან  5  

წლამდე,  რათა  ეკოსისტემა  სრულად  იმოქმედოს.

DBFI  პლატფორმა  ასევე  შეიძლება  გამოყენებულ  იქნას  როგორც  ხიდი  fiat  ვალუტებსა  და  CBDC-ს  შორის  მსოფლიოს  ყველა  
ცენტრალურ  ბანკში.

აპარატურის  ტექნოლოგიის  დაგეგმვა  მოიცავს:

ეტაპი  1  –  ჰიბრიდული  ბლოკჩეინის  განვითარება  

ფაზა  2  –  მიწოდების  ჯაჭვის  პლატფორმები  (B2B)

რა  არის  CBDC?

DBFI  პროექტის  გაფართოების  გეგმა:

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე

Machine Translated by Google

• მწვანე ენერგიის მონაცემთა ცენტრების განვითარება, რომლებიც მდებარეობს მრავალ ადგილას

• პირადი ქსელის განვითარება სატელიტური კავშირის საშუალებით

• Cloud API ცენტრი მესამე მხარის ინტეგრაციისთვის

• ციფრული აქტივებისა და პორტფელის მართვა, ტრანზაქციების ანგარიშსწორება და გაცვლა.

• B2B პლატფორმა, ფინანსური ავტომატიზაციის სისტემა, ინვესტიციების მართვა.

• Crypto-ID, Smart Contract, Secure Messaging, KYC Database და ა.შ



საერთაშორისო  სავალუტო  ფონდის  თანახმად,  ეს  უფრო  ეფექტურია  CDBC-სთან,  ვიდრე  ფიზიკური  ფიატის  
ფული,  დაბალი  ტრანზაქციის  საკომისიოს  გამო.  CBDC-ის  არსებობა  იძლევა  შემდეგ  სარგებელს:

DBFI  პროექტის  საგზაო  რუკის  ეტაპები:

ცენტრალური  ბანკის  ციფრული  ვალუტა  (CDBC)  არის  ციფრული  ნიშანი,  კრიპტოვალუტის  მსგავსი,  ცენტრალური  
ბანკის  გამოშვება.  ისინი  მიბმული  არიან  ქვეყნის  ფიატის  ვალუტის  ღირებულებასთან  და  სრულად  უჭერენ  მხარს  
მთავრობას.

საგზაო  რუკის  სია:  მონიშნული  მწვანე  დასრულდა.

DBFI  პროექტი  დაიწყო  2021  წლის  ოქტომბერში,  ფართო  კვლევის  ჩატარების  შემდეგ.  DBFI  საგზაო  რუკა  ეფუძნება  
შემდეგ  კონცეფციებს:  ადექვატური  ადამიანური  რესურსები,  დროულობა,  ბაზრის  პოტენციალი,  DBFI  ტოკენის  
ლიკვიდობა,  ტოკენ  ეკონომიკა  (ROI),  გაფართოების  შესაძლებლობები,  პროექტის  უწყვეტობა  და  დადებითი  
ეკონომიკური  გავლენა.

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე

Machine Translated by Google

● უფრო ეფექტური და უსაფრთხო გადახდები

● საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს გამოიყენონ ცენტრალური ბანკები პირდაპირ

● კომერციული ბანკის კოლაფსის რისკის აღმოფხვრა

● მარტივი თვალყურის დევნება

✓ პროექტის გეგმის კვლევა და შემუშავება

✓ ეკოსისტემის დაგეგმვა

✓ ძირითადი სამუშაო და ადმინისტრირება

✓ სისტემის და მავთულის დიზაინი

✓ კრიპტო საქმიანობის ნებართვების მიღება

✓ DBFI Token Development

✓ ICO პორტალის შემუშავება

✓ საწყისი შეთავაზების მომზადება (Pre-ICO)

✓ Trustlane პროექტის ოფიციალური დაწყება

✓ DBFI ტოკენების საჯარო შეთავაზება (ICO

✓ საბოლოო პროექტის შემუშავება

✓ BETA აპლიკაციის საწყისი გაშვება

✓ შიდა/გარე კრიპტო ბირჟის გაშვება

✓ ტოკენების რეგისტრაცია რეგულატორებისთვის

✓ ტოკენების საჯარო ვაჭრობა ძირითად ბირჟებზე

✓ ყველა DBFI პროექტის გეგმის განხორციელება



მონეტების  საწყისი  შეთავაზება  -  ICO

DBFI  ტოკენის  შეთავაზების  გეგმა:

ნიშნების  შეჯამება

:  დინამიური  მნიშვნელობა

ERC-20-ზე  დაფუძნებული  DBFI  ტოკენის  შეთავაზება  საშუალებას  იძლევა  მონაწილეობა  მიიღონ  საჯარო,  ბიზნეს  და  ფინანსური  

სექტორებიდან.  DBFI  ERC-20  ტოკენი  ემსახურება  როგორც  გაცვლის  საშუალებას  Trustlane-ის  ეკოსისტემაში.  შპს  Trustlane  მზადაა  

ინვესტორებსა  და  კრიპტო  ენთუზიასტებს  წარუდგინოს  Ethereum  ERC20  ბლოკჩეინზე  აგებული  DBFI.

მთლიანი  მიწოდება:  99,999,999

DBFI  ტოკენის  Pre-ICO  ეტაპები  შემდეგია:

:  სტატიკური  მიწოდება

DBFI  ტოკენის  საჯარო  შეთავაზების  (ICO)  ეტაპები  იგივეა,  შეთავაზების  განსხვავებული  ფასებით.  საჯარო  შეთავაზების  ფასები  

ხელმისაწვდომია  DBFI  ტოკენის  შესყიდვის  პორტალზე.  ICO-ს  წინა  ფაზაში  გაყიდვიდან  მიღებული  შემოსავალი  გამოყენებული  იქნება  

ICO  ფაზის  დასაფინანსებლად.

ფასების  მოდელი

:  $1,00  -  ეტაპი  1:  1,000,000  ტოკენის  ფასი  -  ეტაპი  2:  5,000,000  ტოკენის  

ფასი:  TBA  -  ეტაპი  3:  10,000,000  ჟეტონის  ფასი:  TBA

ათწილადების  რაოდენობა:  18

საწყისი  შეთავაზება  -  წინასწარი  ICO

მიწოდების  მოდელი

საწყისი  შეთავაზება  (pre-ico)  არის  ის,  როდესაც  ტოკენები  სთავაზობენ  საჯარო  გაშვებამდე.  ეს  საშუალებას  აძლევს  ინვესტორებს  

შეიძინონ  მონეტები/ტოკენები  საჯარო  შეთავაზების  (ICO)  დაწყებამდე.  წინასწარი  ICO  ფაზა  დახურულია,  როდესაც  ყველა  ტოკენი  

სრულად  გაიყიდება.  ICO-ს  წინა  ფაზის  სამიზნე  მყიდველები  არიან  ინვესტორები  კომპანიებიდან  და  ფინანსური  ინსტიტუტებიდან.  Pre-

ICO-ს  მეშვეობით  შეძენილი  ტოკენები  შეიძლება  ინახებოდეს  Trustlane  პორტალში  და  მათი  გადატანა  შესაძლებელია  ტოკენის  

დაბლოკვის  პერიოდის  დასრულების  შემდეგ.  Trustlane  გთავაზობთ  pre-ico  ტოკენებს  სამ  (3)  შეთავაზების  ეტაპად  სხვადასხვა/

შესწორებული  ტოკენის  ფასებით  თითოეულ  ეტაპზე.

ტოკენის  კოდი

მაქსიმალური  კაპიტალი  –  Hardcap:  75,000,000  აშშ  დოლარი

მინიმალური  კაპიტალი  –  Softcap:  1,000,000  აშშ  დოლარი

თანხის  დაბრუნების  პოლიტიკა  -  30  დღე  ბოლო  ICO-ს  დახურვიდან,  

რომელიც  ექვემდებარება  მინიმალურ  შეზღუდულ  მნიშვნელობას.

:  DBFI

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე

Machine Translated by Google



-  ეტაპი  3:  25,000,000  ტოკენის  ფასი:  მოთხოვნით

-  ფაზა  1:  10,000,000  ტოკენის  ფასი:  TBA

-  მისაღები  გადახდებია  Bitcoin,  Ethereum,  Fiat  ვალუტა  და  ბარათები.

-  ფაზა  2:  25,000,000  ტოკენის  ფასი:  მოთხოვნით

DBFI  ტოკენის  საჯარო  შეთავაზების  (ICO)  ეტაპები  შემდეგია:

-  ტოკენის  სავარაუდო  ფასი  ჩამონათვალის  შემდეგ  შეიძლება  მიაღწიოს  10,00  აშშ  დოლარს

-  Pre-ICO  და  ICO  მონაწილეები  ავსებენ  თეთრი  სიის  ფორმას  -  მონაწილეებს  

დაუკავშირდებიან  ელექტრონული  ფოსტით  ან  ტელეფონით  შესყიდვის  ხელშეკრულების  გასაფორმებლად  -  

გადახდა  განხორციელდება  მხოლოდ  DBFI  ტოკენის  შესყიდვის  პორტალის  მეშვეობით.

*

ვივარაუდოთ  DBFI  ტოკენის  ღირებულება  ვაჭრობის  დროს  მაღალი  მოთხოვნის  საფუძველზე.

-  ICO-ს  მონაწილეთა  მინიმალური  შესყიდვა  არის  10  ტოკენი  -  

მაქსიმალური  შესყიდვა  ერთი  ანგარიშისთვის  არის  10,000  ტოკენი  -  

10,000  ტოკენზე  მეტი  შესყიდვისთვის  საჭიროა  დამატებითი  დოკუმენტები.

ICO-ს  და  ICO-ს  ჩართვის  პირობები:

პასუხისმგებლობის  შეზღუდვა:  DBFI  Whitepaper  გამოქვეყნებულია  მხოლოდ  სახელმძღვანელო  და  საინფორმაციო  მიზნებისთვის.  

მონაწილეებმა  სრულად  უნდა  იცოდნენ  კრიპტო  ტოკენების  შეძენასთან  დაკავშირებული  სხვადასხვა  რისკები,  მათ  შორის,  

მაგრამ  არ  შემოიფარგლება  უსაფრთხოების  საკითხებით,  ბაზრის  არასტაბილურობით  და  მარეგულირებელი  გაურკვევლობით.  

DBFI  ტოკენის  შეთავაზება  მიუწვდომელია  იმ  ქვეყნებში,  სადაც  კრიპტო  ტრანზაქციები  არ  არის  დაშვებული.  მონაწილეებს  

ურჩევენ  შეისწავლონ  კრიპტო  რეგულაციები  მათ  შესაბამის  იურისდიქციებში.  ეს  whitepaper  არ  არის  ინვესტიციის  და  

შუამდგომლობის  შეთავაზება  ვინმესთვის.  DBFI  არ  არის  ფასიანი  ქაღალდების  პროდუქტი,  რომელიც  დაცულია  ფასიანი  

ქაღალდების  კანონებით  და  არ  არის  მითითებული  ფასიანი  ქაღალდების  პროდუქტად.

*

-  Pre-ICO  მონაწილეთა  მინიმალური  შესყიდვა  არის  1000  ჟეტონი.

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე

Machine Translated by Google



-  კრიპტობანკი  და  ინვესტიცია

Trustlane-ის  შესახებ:

-  კრიპტო  მონეტები

შპს  Trustlane  არის  ლიცენზირებული  კრიპტო  კომპანია  შემდეგი  საქმიანობისთვის:

სტრატეგიული  პარტნიორები:

-  კრიპტო  საცავი

-  Crypto  Exchange

კონტაქტი:

შპს  Trustlane
თავისუფალი  სავაჭრო  ზონა

შიდა  No1B-7T/469,  ფოთი,  
4400  საქართველო

info@idfc.international

PT  IDFC  საერთაშორისო  
ოლქი  8,  დონე  6/F  
Treasury  Tower,  SCBD  
Jakarta.

DBFI  Whitepaper-ის  რეზიუმე

ფოსტა:  hello@trustlane.llc
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