TRDC TOKEN

التطور السريع
لتكنولوجيا البلوكشين

التعريف بعملة  TRDCللمتداولين
ما الذي يمكن أن يستفيد منه مستثمري العمالت الرقمية في هذا السوق؟ هذا هو
السؤال الذي أدى اىل اطالق فكرة مشروع  TRDC.الهدف األساسي من هذا
المشروع هو توفير منصة للمتداولين المبتدئين وتنظيم المنافسة فيما بينهم الختيار
افضلهم ومكافأتهم بالمال .وهناك طريقتان للمساعدة اما بامتالك المهارة ولكن
بدون رأس مال أو رأس مال بسيط مع القليل من الخبرة .لكي تكون الفكرة متاحة
وقابلة للتنفيذ ،يجب أن تكون هذه الفكرة مستندة عىل نظام قوي .لذلك عندما
يتعلق األمر بأهمية إنشاء األدوات أوال ثم دمجها الحقا يجب إنشاء صندوق أدوات
مفيد للمتداولين.
تم انشاء عملة  TRDCعىل العقد الخاص ببايننس سمارت تشين الذكي ،والتي
تهدف إىل:

● اطالق منصة تداول

● انشاء محفظة تتعقب محفظة المستخدم وتوفر له مشترياته وبيع المعلومات

ومناطق الدخول والخروج ومتابعة األرباح والخسائر

● نظام لتتبع محافظ الحيتان وتحليل تحركاتهم ،ودراسة اتجاهات السوق

● نظام لنسخ معامالت المحافظ الكبيرة بحيث تكون محفظة المستخدم مرتبطة

بحوت وتقوم بنسخ عمليات البيع والشراء ،وذلك حسب حجم رأس مال المستخدم

● منصة إطالق

العقد 0x7e8db69dcff9209e486a100e611b0af300c3374e :
نسبة السيلباج (اإلنزالق) 0.1% :
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خريطة الطريق

المرحلة األوىل:
 انشاء االصدار الثاني من محفظة  TRDCألجهزة األندرويد واأليفون انشاء اإلصدار الثاني من منصة  TRDCالالمركزية ايردروب خاص بعملة  TRDCلأليدي الماسية (األشخاص الحاملين للعملة)المرحلة الثانية:
 توسيع مجتمعات  TRDCبشكل أكبر عن طريق إضافة مجتمع آسيوي البدء بعمل منتديات خاصة بالعمالت الرقمية (الكريبتو) عبر االنترنت أحداث الستاكنج عمل نماذج مماثلة لمحفظة ، TRDCمثل :محفظة ، Cمحفظة ، Sمحفظة .Xالمرحلة الثالثة:
 تحديثات خاصة بمحفظة  TRDCومنصة  TRDCالالمركزية اطالق اإلصدارات التجريبية من محفظة ، Cمحفظة S الورقة البيضاء لمشروع ألعاب الميتافيرسالمرحلة الرابعة:
 تحديثات خاصة بمحفظة  TRDCومنصة  TRDCالالمركزية اطالق االصدار األول لمحفظة ، Cومحفظة ، Sومحفظة X الورقة البيضاء لمشروع NFTالمرحلة الخامسة:
 تحديثات خاصة بمحفظة  TRDCومنصة  TRDCالالمركزية اصدار التقرير السنوي الخاص بفريق عملة  TRDCوتقييمه ايردروب خاص بعملة  TRDCألليدي الماسية (األشخاص الحاملين للعملة) -منصة اطالق TRDC
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خريطة الطريق بالتفصيل
المرحلة األوىل :

المرحلة الثانية :

● اطالق االصدار الثاني من محفظة TRDC

● توسيع مجتمعات TRDC

عىل أجهزة األندرويد واأليفون

بدأ مشروع  TRDCبمجتمع عربي ،بعد ذلك تم اضافة مجتمعات

تتييح محفظة  TRDCلمستخدميها الحصول عىل نظرة عامة عىل سوق

إنجليزية وتركية لتوسيع قاعدة الجماهير الخاصة بها وزيادة عدد

الخاصة بهم .توفر محفظة  TRDCللمستخدمين إمكانية تبادل العمالت

ذلك ،سيتم فتح األبواب لمجتمعات أخرى.

العمالت الرقمية ،واستكشاف مختلف العمالت وإدارتها عىل المحفظة

الرقمية عىل خوادم منصة بان كيك سواب ومنصة  1انش مباشرة عىل
الواجهة الخاصة بها .في البداية تم إصدار نسخة االندرويد كإصدار

مستثمريها .الهدف التالي لفريق  TRDCهم السكان اآلسيويون .وبعد

مجتمع التلجرام العربي https://t.me/trdc_arab :

مجتمع التلجرام اإلنجليزي https://t.me/trdc_family :

تجريبي .وقبل نهاية شهر ديسمبر سوف يتم اطالق اإلصدار الثاني من

مجتمع التلجرام التركي https://t.me/TRDC_TR :

واأليفون.

● البدء بعمل منتديات خاصة بالعمالت الرقمية (الكريبتو)
عبر األنترنت

محفظة  TRDCعىل الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة األندرويد

● االصدار الثاني من منصة  TRDCالالمركزية
 TRDC DEXهي منصة تداول المركزية تم تطويرها عىل يد فريق

 TRDCلجعل تبادل العمالت أكثر سهولة وسرعة مع إضافة مميزات

أخرى مثل حساب نسبة السيلباج (االنزالق) تلقائيا واتمام المعامالت

بسرعة عالية مع رسوم منخفضة.

● ايردروب خاص باأليادي الماسية الحاملين لعملة TRDC
 TRDCسوف تكافئ أصحابها المخلصين الحاملين للعملة لفترة طويلة
(الهولدرز) لدعمهم للمشروع ومساعدة الفريق بشتى طرق .امتالكك

يحب الناس التعرف عىل العمالت المعدنية والتوكنات ،لكنهم بحاجة

أكثر للتعرف عىل التشفير (الكريبتو) .نشر الوعي في المجتمعات التي

ليس لديها معرفة كافية عن التداول والعمالت الرقمية وتثقيف الناس

حول مخاطر التداول وفوائده هو أمر البد منه ،وفي بعض األحيان ال

يمكن أن يتم فقط عن طريق انشاء مجموعات خاصة بالعمالت الرقمية.

يعتبر المنتدى هو الطريقة األكثر مالءمة لهذه المهمة.

● أحداث الستاكنج

للعملة وشرائها وعدم بيعها ليس سهال عىل االطالق خاصة عندما يرون

يمكن أللشخاص الحاملين لعملة  TRDCكسب المزيد من قطع العملة

 TRDCمكافئة مستثمريها عىل صبرهم.

بالتعاون مع منصات تداول العمالت الرقمية المختلفة

الرسم البياني يرتفع وينخفض مرارا و تكرارا ،لذلك يجب عىل أصحاب

عن طريق أحداث الستاكنج والذي سيتم تنظيمه عىل يد فريق TRDC

● عمل نماذج مماثلة لمحفظة ، TRDCمثل :محفظة C
،محفظة ، Sمحفظة . X
محفظة , Cمحفظة , Sمحفظة  Xالخاصة ب  TRDCهي األدوات التي

سوف تجعل أي متداول في العمالت الرقمية أكثر سعادة .سوف تجعلك

قادرا عىل مراقبة األرباح والخسائر واطالعك عىل كامل التحويالت

وتواريخها التي تتم عن طريق صاحب المحفظة .من أهم األدوات التي
تضعها  TRDCفي خطتها هي امتالك البيانات الكافية لتحليل السوق
وتفقد حركة الحيتان أو حتى استنساخ محافظهم .سيتم تقديم نماذج

أولية لبعض المحافظ أو جميعها .ومن خاللها سوف يأخذ فريق التطوير
المالحظات وردود الفعل لعمل النسخة التجريبية.
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خريطة الطريق بالتفصيل
المرحلة الثالثة :
● التحديثات خاصة بمحفظة  TRDCومنصة  TRDCالالمركزية
بعد استخدامك لمحفظة  TRDCومنصة  TRDCالالمركزية لعدة شهور،

وسوف يتم عمل اصالحات واضافة مميزات جديدة لالصدار الجديد

● اطالق اإلصدارات التجريبية من محفظة ، Cمحفظة S
الخاصة ب TRDC

المرحلة الرابعة :
● تحديثات خاصة بمحفظة  TRDCومنصة  TRDCالالمركزية
توفير تحديثات لمحفظة  TRDCومنصتها الالمركزية من أجل ضمان

تقديم استقرار المستمر وأداء العالي.

● اطالق اإلصدار األول لمحفظة ، Cومحفظة ، Sومحفظة X
 XWalletهي األداة التي ستوفر للمستخدمين تحليل سوق العمالت
الرقمية والذي يعتمد بشكل أساسي عىل بيانات التشفير وحركة
الحيتان.الهدف من ذلك هو مساعدة المستخدمين اتخاذ أفضل

 CWalletهي األداة التي سوف تسمح باستنساخ معامالت الحيتان.

القرارات في استثماراتهم.

بشكل تلقائي .ويتم استخدام هذه األداة عىل يد شخص متمرس في

ستكون متاحة لمستخدمي  TRDCلتجربتها وإبداء

حيث يمكن للمستخدم ربط محفظته بمحفظة حوت ونسخ معاملتها
التداول والعمالت الرقمية .والتي ستكون سهلة اإلستخدام من قبل

مستثمري TRDC

 SWalletهي األداة التي ستوفر لوحة معلومات خاصة بمحفظة

المستخدم .والتي ستظهر منها نقاط الدخول والخروج التي تمت عن

اطالق اإلصدارات األوىل من  CWalletو  SWalletو  XWalletوالتي

رأيهم فيها.

● الورقة البيضاء لمشروع NFT
امكانية تداول ال  NFTعىل منصة  TRDCمستقبال .تستطيع اظهار

طريق المستخدم سواء في الصفقات ،األرباح أو الخسائر .من وظائف

الموهبة واالبداع الخاص من أجل كسب المال مقابل ذلك.

مقروءة ومرئية لتجعلك قادر عىل قراءة المعلومات بشكل سهل.

المرحلة الخامسة:

هذه األداة أيضا أنها تعمل عىل ترجمة بيانات البلوكتشين إىل بيانات

● الورقة البيضاء لمشروع ألعاب الميتافيرس

للحصول عىل حل شامل لمتداولي العمالت الرقمية ،تعد عمالت األلعاب
أمر أساسي .حيث يخطط فريق  TRDCإلنشاء لعبة والتي تجعل

المستثمرين اإلستمتاع في أوقات فراغهم والحصول عىل قطع TRDC

وغيرها من الجوائز من خالل اللعبة.

● تحديثات خاصة بمحفظة  TRDCومنصة  TRDCالالمركزية
تحديث المنتجات الخاصة ب  ، TRDCإصالح المشكالت وإضافة
مميزات جديدة لجعلها أفضل وأكثر فائدة عند استخدامها.

● اصدار التقرير السنوي الخاص بفريق عملة  TRDCوتقييمه
بعد االنتهاء من اإلصدارات األوىل المستقرة من أدوات مشروع TRDC

 ،حان الوقت للتفكير والتركيز عىل األخطاء وتقدير العمل

الجيد الذي تم انجازه من قبل الجميع .عمل تقييم خاص بالفريق هو
وسيلة لتقوية المشروع وإجراء التغييرات الالزمة

● ايردروب خاص بعملة  TRDCلأليدي الماسية (األشخاص
الحاملين للعملة)

سيتم مكافأة الحاملين المخلصين (الهولدرز) لعملة  TRDCلعدم بيعهم
عملة  TRDCودعمهم للفريق.

● منصة اطالق TRDC

تم تخصيص مشروع منصة اطالق  TRDCلمساعدة المشاريع الجديدة

في الحصول عىل مجتمع وتمويل خاص بهم .الهدف هو
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التعرف عىل األحجار الكريمة (المشاريع الثمينة) القادمة لمجتمعات

العمالت الرقمية.

أهداف TRDC

مشاكل تكنولوجيا البلوكتشين في وقتنا هذا :

نمو وانتشار الكثير للعمالت والمشاريع االحتيالية (السكام) والتي قد تؤدي اىل ضياع استثمارات وأرواح
الكثير من الناس.
ليس كل شخص لديه المعرفة الكافية للتمييز بين عمالت االحتيال والعمالت ذات المشاريع الحقيقية
الحاجة إىل استخدام التطبيقات الالمركزية والمتصفحات لتوصيل المحافظ بمنصة بان كيك سواب
ومنصة  1انش لشراء وتبادل العمالت

ومن هنا جاء مشروع  TRDCليعمل عىل :
ستقوم  TRDCبتزويد المستثمرين بمصادر بيانات متعددة من خالل أدوات :محفظة  ،Cومحفظة ،S
ومحفظة X
توفر محفظة  TRDCميزة التبادل المباشر باستخدام خوادم منصة بان كيك سواب ومنصة  1انش مع
إعدادات تداول مخصصة مباشرة عىل محفظة  TRDCللتبادل والمتاحة عىل أجهزة االندرويد وااليفون
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الرموز  /العمالت المشفرة

عدد العمالت الكلي 210 :مليون

عدد العمالت المغلق عليها🔐  55.5 :مليون

عدد العمالت الخاصة بالفريق والمغلق عليها لمدة 15
شهرا 30 :مليون

عدد العمالت التي سيتم حرقها 10 :مليون

عدد العمالت المخصصة للتطوير والتسويق 5 :مليون

عدد العمالت المخصصة لاليردروب 2 :مليون
عدد العمالت
التي سيتم
حرقها10 :
مليون

عدد العمالت
الخاصة بالفريق
والمغلق عليها
لمدة  15شهرا:
 30مليون

عدد العمالت
المخصصة
لاليردروب2 :
مليون
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عدد العمالت
المغلق عليها🔐
 55.5 :مليون

عدد العمالت
المخصصة
للتطوير
والتسويق5 :
مليون

عدد العمالت
الكلي210 :
مليون

الرموز  /العمالت المشفرة
محفظة التبادل الخاصة ب TRDC
التبادل ،التخزين واالستكشاف فقط باستخدام أداة واحدة

.

.

تلقي آخر أخبار
العمالت الرقمية المشفرة

.

استكشف وتعلم كيفية إدارة عمالتك المفضلة

الحصول عىل اخر اخبار السوق في
وقتها الفعلي بسهولة وبسرعة

.

.

.

.

.
المرونة ،قابلية التخصيص
وتطبيق أمانا متعدد الطبقات

منصة  TRDCالالمركزية

.
تبادل العمالت الرقمية بسرعة ومرونة
عالية مع قابلية تخصيصها وتنفيذها
مباشرة عىل محفظتك

تداول عىل منصة  TRDCباصداراتها الثالثة مع نسبة سيلباج (انزالق) تلقائية
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.

.

.

أضف وتتبع عمالتك المشفرة وأرسلها
واستقبلها بكل سهولة

الفريق
بدأ فريق  TRDCبمؤسسها واثنين من المطورين ،وبعدها أصبح الفريق أكبر حجًم ا ولم يتم فرضه
عىل أحد اال عىل األشخاص الحاملين للعملة (الهولدرز  /المستثمرين) فقط الذين تطوعوا في
مساعدة انجاح هذا المشروع ألكثر من مرة وأصبحوا أكثر التزاًم ا به.
قد تتغير قائمة أعضاء الفريق حيث يتم الترحيب واستيعاب المواهب الجديدة للمساهمة في
المشروع ،مع احتمالية نقص أوقات الفراغ لألعضاء الحاليين والمستقبليين .والهدف من ذلك هو
بناء مشروع يجعله يعمل ذاتًي ا ويمول ذاتًي ا.
الهدف النهائي هو جعل النظام األساسي الالمركزي مرجًع ا لمتداولي العمالت الرقمية والتخطيط
إلبقائه محدًثا باستمرار وتتبع استراتيجيات التداول المحتملة المستقبلية التي يمكن عملها عن
طريق األكواد ونشرها للجميع .ال يمكن القيام بذلك بدون مساهمة مختلف الخبراء والمتمرسين
في عالم العمالت الرقمية .نحن نأمن أنه بهذه الطريقة يمكننا المساهمة في دفع سوق العمالت
إىل األمام قليال بشكل غير مباشر.
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اللينكات
Email Address:
Contact@trdctoken.com
Project Website
https://trdctoken.com
BscScan
https://bscscan.com/token/0x7e8db69dcff9209e486a100e611b0af300c3374e

Telegram English community
https://t.me/trdc_family
Coin Market Cap
https://coinmarketcap.com/currencies/traders-coin/
CoinGecko
https://www.coingecko.com/en/coins/traders-coin
Twitter Link
www.twitter.com/TradersCoinTRDC
Reddit Link
https://www.reddit.com/r/traderscoinTRDC
Medium Link
https://medium.com/@TradersCoin
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