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 ةـالت الرقميـعمـر الـجس :كريبتو كوين 

www.cryptocoinctc.org 
 
 
 

تم انشاؤها   BEP20من نوع  عبارة عن جسر او لنطرة الكترونٌة كرٌبتو كوٌن هً عملة : ملخص

 االلكترونٌة والعمالتباستخدام نظام البٌٌر تو بٌٌر, الشًء الدي سٌسد الفجوة بٌن االصول المادٌة 
تم خلك هدا التوكن كجسر للمضاء على  . التً هً مدعومة بالفعل و الموجودة على البلوكشٌن

ٌمكن  CTCاالن مع توكن . الفجوة الموجودة بٌن االصول المادٌة والعملة الورلٌة مع العملة المشفرة 
للجمٌع المساهمة فً مستمبل العمالت المشفرة . سٌرتكز المستمبل على المعامالت الغٌر نمدٌة بشكل 
كبٌر عن طرٌك تمنٌة البلوكشٌن , ولهدا فنحن بحاجة الى عملة دات لاعدة لوٌة والتً ستعمل بمتابة 

 جسر للنظام البٌئً للعمالت المشفرة .
 
 

 ــة. مــقــدم 1

 ً المستمبل بالنسبة للعمالت هو امر محتوم , لدلن تم انشاء كرٌبتوكوٌن للمضاء على الفجوة وبالتال
والعملة المشفرة . تكون هً بمتابة جسر بٌن االصول المادٌة   

, ٌمكنن انت اٌضا المشاركة فً مستمبل العملة  CTCوفً الولت الراهن امكن للجمٌع المساهمة فً 

ودلن بهدف المضاء على فجوة االصول المادٌة و , CTCالمشفرة من خالل الحصول على توكن 
 العملة الورلٌة وهدا باشناء عملة مشفرة بمتابة جسر لوي بٌن العمالت المشفرة .

 
عمالت و التوكنز المتداولة عبر فً الولت الراهن ٌمتلن مجتمع العملة المشفرة االالف من ال

البلوكشٌن , لكن فً حمٌمة االمر جمٌعها ال اساس لها من الصحة ومعرضة للخطر , هدا ٌعنً ان 
جمٌع العمالت المشفرة و التوكنز ٌمكن ان تفمد لٌمتها عبر تضخم االسعار , حتى انن انت الدي 

 تمتلكها ٌمكن ان ال تالحظ هدا االمر .

http://www.cryptocoinctc.org/
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 I لـــصــفــال

 

و التوكنز وتم دعمها باصول حمٌمٌة اي اصول مادٌة وعمالت حمٌمٌة العدٌد من العمالت المشفرة  
والف عمالت ورلٌة. هاته الرموز والعمالت المشفرة توجه خطرا حمٌمٌا فً المستمبل بسبب مو

ما ٌسمى , دعنا نمول انه فً حالة عمالت العالم الحمٌمً , االمر ٌمر بمعٌنة الٌتحكم فٌها الجمهور
عمالت التوكنز والعمالت المشفرة المدعومة بالهدا االمر ٌعنً جمٌع التضخم السرٌع لالموال ,

  الورلٌة ستفمد لٌمتها .
 
 

1شكل رلم    
II الــفــصـــل 

 

لكً نوضح االمور دعونا نلمً نظرة على االصول المادٌة حٌت ٌوجد شًء ال ٌمكن للناس تخٌله 
ٌحدت فً المستمبل . وٌمكن ان  

ادا لام الناس باكتشاف جبل من الدهب متال فهدا ٌعنً ان سعر الدهب سٌنخفض على الفور الى سعر 
( مما ٌتسبب فً خسارة جمٌع العمالت الرلمٌة واالموال الورلٌة  1) انظر الى الشكل الصفر تمرٌبا 

ن لحل متل هاته المشاكل المستمبلٌة , لهدا االمر تم انشاء كرٌبتوكوٌالمدعومة من طرف هدا االصل 
.التً لد تؤدي الى تملبات عالٌة فً السوق   
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 :ف  ـــريــعــت

وهو بمتابة جسر ٌسد الفجوة بٌن االصول  BEP-20كرٌبتو كوٌن هً عبارة عن توكن من نوع 

المادٌة والعملة الورلٌة مع العملة المشفرة و المدعومة بالتوكنز المشفرة و العمالت الموجودة بالفعل 

 على البلوكشٌن .

 

2شكل رقم   
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 ) CTC ( تقييم لتوكن كريبتو كوين  .3

سعر كرٌبتو كوٌن وفما للطرٌمة التً تعمل بها التوكنز و العمالت المشفرة االخرى , انظر ٌتم تمٌٌم 
( .2الى الشكل رلم  ) 

 
 

i. التداول الخاص بهم جم ح: 
ً اسرفبع سؼش  ُ اٌزذاوي فٍ أسىاق اٌؼّالد اٌشلُّخ واٌؼّالد ، صاد اٌزأثُش ػٍ وشَجزى وٍّب صاد حج

 .وىَٓ

 
ii. الموجود في السوق من العمالت و التوكنزلعرض ا : 
 .على سعر كرٌبتو كوٌن الل  سلبٌا كان التاتٌرعدد التوكنز و العمالت مرتفعا كلما كان كلما 

 
iii. ت و التوكنز تلك العمالالطلب على زدياد ا: 
وشَجزى اٌجذَذح اٌّسىىوخ وٍّب صاد اسرفبع سؼش لُّخ  اٌّشفشحواٌؼّالد  زىوٕضرضاَذ اٌطٍت ػًٍ اٌوٍّب 

 .وىَٓ

 
iv. وق العمالت و التوكنز في الس ههاتداء ا: 

ئًٌ رحشن سٍس فٍ  واٌزىوٕض سُإدٌٌّشفشح واٌثجبد فٍ اٌمُّخ اٌسىلُخ ٌٍؼّالد ا اٌّسزّشاالسرفبع 
 . وشَجزى وىَٓسؼش 

 
v. قنية البلوكشين الخاصة بالعمالت المشفرة تفي الجديدة رات والتط: 
ْ فٍ رمُٕخ ػٍُّخ ٓ  ستؤدي البلوكشٌن االثزىبس واٌزطىَش اٌجذَذا ٓ اٌسشَخ واٌجبرثُخ ورأُِ ئًٌ ِضَذ ِ

ٌ ئًٌ صَبدح اٌطٍت ػًٍ خذِخ ٍ ٌٍؼّالد اٌّشفشح ِّب َإد َ اإلَىىٌىج  االِش اٌذٌ كرٌبتو كوٌن  إٌظب

ٓ اٌمُّخ  CTC رىوٓ سُّٕح .اٌّضَذ ِ
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 تـــوزيــع التــوكــن 
 

 ملٌون ولن ٌتم سن اي عدد اخر للتداول به . 77اجمالً العرض فً توكن كرٌبتو كوٌن هو 
 

ٍ اٌؼشض اٌثبثذ:  ٓ  7707770777ئجّبٌ ْ CTC رىوِٓ ٍ هذا اٌزىصَغ . سُىىٔى ثّثبثخ رذفك طجُؼ

 [ 3وئػبدره ئًٌ اٌسىق. ]اٌشىً  اٌزىوٓاٌزٌ رُ جّؼه أثٕبء رىصَغ  ٌٍزىوٓ
 

 
 
 

 
 

 

3شكل رقم   
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 كنمن التو في السوق اصدارهتم يسما توزيع 
 

 

 لمراحل التالٌة من التوكن ستتم وفما لما سٌتم توزٌعه فً السوق عملٌة 

 

  اتــئـافــامج المكــبرن .1

   
 ٌنالذ ألولئن فمط CTC توكن منح سٌتم حٌث مجانً توزٌع حملة  طرٌك عن سٌتم مكافأة برنامج هنان كونٌس

 0التوالً على المكافآت برنامج خالل المطلوبة الشروط وٌستوفون سٌتأهلون

 

 7 %   فً برنامج المكافئات .منحها على شكل مكافئات سٌتم 

 7%   فً  ٌتم تحرٌرها 72 % منكرٌبتو كوٌن فً المائة من

    .  السوق

 . كرٌبتو كوٌن 5,390,000= هو المجموع      

 نـــوكـتــالع ــيـب .2

بهده الطرٌمة سٌتمكن شركاؤنا و بتارٌخ وولت معٌن , ملٌة بٌع محددة عبٌع كرٌبتو كوٌن فً سٌتم 
ولت مبكر وهً فرصة اٌضا لالشخاص الدٌن لم الحصول على كرٌبتو كوٌن فً المستتمرون من 

 ٌحصلوا على التوكن عبر برنامج المكافئات .

 29%  . فً المائة من كرٌبتو كوٌن ستكون متاحة للبٌع 

  29%   ٌتم %72من اصل ً المائة من كرٌبتو كوٌن س تزوٌد   ف

        السوق بها .

كرٌبتو كوٌن  22,330,000اجمالً الدي ٌتم اصداره فً السوق =  72%

 توكن .
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  في السوق ا سيتم اصداره ممن اجمالي  22%من  %36االغالق على م سيت

 33   ٌعنً = فً المائة الشً الدي 72فً المائة من  

 كرٌبتو كوٌن توكن  27,720,000

ٓ 33، فاْ  ٌهٌز ُ فه رجُّذهب جضئًُب فٍ اٌسىق  CTC رىوٓ٪ ِ وً  اْ االِش سُٕفذ هذا االِش َؼٍٕسُز

ً اٌزىاٌٍ ثّؼذي  سٕىاد 3 اٌمىح اٌزٍ  كرٌبتو كوٌن ، وهزا سُّٕح اٌّمفً اٌؼذد ٪ ِٓ ئجّب3ٌٍػٍ

ب ًِ  ُضَذ اٌطٍت فٍ اٌّسزمجً.سِّب  CTC ٌشِض رسزحمهب وَخٍك اسزخذا

َ  اثزذاءا ِٓفه اٌزجُّذ  ػٍُّخسزجذأ  رزوُش: .2723ػب
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 ةــــمــــاتـــخ

 

Cryptocoin  ٌسذ اٌفجىح ثُٓ األصىي اٌّبدَخ واٌؼٍّخ اٌىسلُخ ِغ اٌؼٍّخ اٌّشفشح ،  رىوٓأوي ٍ ه

ُ ئٔشبؤهب أوالً ػًٍ ألىي  ٍهكرٌبتو كوٌن  Binance Smart Chain (BEP-20 Standard) واٌزٍ ر

َ اٌزشفُش اٌجُئٍ  0  لوكشٌن بٌنانص سمارت شٌنب ػًٍ جسش فٍ ٔظب
َ اٌّضَذ ِٓ األشخبص  ّٔىا وشَجزى وىَٓ سزحمك وّب هى ِطٍىة  CTC رىوٓفٍ لُّزهب ػٕذِب َسزخذ

ٓ اٌىصىي ئًٌ  ب ِ ًّ ٓ األشخبص دائ اٌخبصخ ثهُ إلٔفبلهب  CTC رىوِّٓب َجؼٍهب ِزجًشا ٌٍمُّخ وسُزّى

فحست ، ثً سُفُذ  وحذهب االمر كرٌبتو كوٌن  اٌجضبئغ واسزثّبسهب فٍ أٌ ولذ. ٌٓ َفُذ هزا ودفغ ثّٓ

 .أًَضب حبٍُِهب فٍ اٌّسزمجً
 
 
 
 

 
  0xb7f80a74aaa4fd30a3ee7c03fde3dc88e6002c12   عنوان العمد الدكً

  Org/Cryptocoin.git-https://github.com/Cryptocoin  الرسمً بهولجٌت ا

 

  https://t.me/Cryptocoin_CTC  على التلغراملانتنا  
 

ً على التوٌترحسابنا    https://twitter.com/Cryptocoin_CTC  الرسم

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 MIT اصدار كرٌبتو كوٌن تحت ترخٌص  مت

https://github.com/Cryptocoin-Org/Cryptocoin.git
https://t.me/Cryptocoin_CTC
https://twitter.com/Cryptocoin_CTC

