
اشعر بالفرق



ما یخص المشروع

- عبارة عن منصة P2P مالیة متبادلة غیر مركزیة, یقدم 
األعضاء من خاللھا المساعدة المالیة مباشرة لبعضھم البعض!

 أصبح ھذا الحل الثوري ممكًنا بفضل تقنیة البلوك تشین والعقود الذكیة!

محمي

دقیق و مستقل

إنتاجیة عالیة

فعال
ھویة المستخدمین مخفیة

ال یمكنك تغییر الشروط

عالنیة جمیع العملیات

 الموقع اإللكتروني : 



كیف یعمل؟

العالقات المالیة بین المشاركین مبنیة على أساس خطة تسویقیة ، 
شروطھا موضحة في كود البرنامج الخاص بالعقد الذكي وال یمكن 

تغییرھا ، حتى من قبل مؤسسیھا !

جمیع التسویات بین المشاركین ، من خالل عقد ذكي ، تنتقل إلى P2P (من شخص إلى آخر) بالعملة المشفرة ، وال یتم 
االحتفاظ باألموال في رصید العقد الذكي ، ولكن یتم تسجیلھا على الفور في حسابات المشاركین!



متاح االن

یعمل رمز برنامج Crypto-xDrive.io بشكل متماثل على منصتي البلوك تشین: ایثریوم و الترون.

ویمكن لكل مستخدم اختیار العملة المشفرة التي یعمل بھا - ETH أو TRX ، أو االثنین في وقت واحد!



خطة التسویق

خطة التسویق Crypto-xDrive عبارة عن مصفوفة MLM (تسویق متعدد المستویات) وتتكون من 4 برامج 
مكافآت:

برنامج برنامج برنامج برنامج



تسجیل الدخول

یتم التسجیل من خالل رابط اإلحالة الخاص بالداعي (راعي المعلومات) ، وھو 0.1Eth أو 1000Trx. في نفس الوقت ، وفًقا 
للعقد الذكي ، یتم تنشیط الجدول األول في جمیع البرامج األربعة دفعة واحدة.



XForce برنامج
شجرة بحث ثنائیة

(ETH) سعر الطاولة

(TRX) سعر الطاولة

عدد األماكن في الطاولة عدد األماكن المشغولة في الطاولة

1 
رة

دو
2 

رة
دو

نشاط كل طاولة صالح لمدة 100 یوم من لحظة تفعیلھ.



كیف یعمل البرنامج xForce (الدورة االولى)

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

المستوى 4
 

المستوى 5

شریكین 

4 شركاء

8 شركاء

16 شریك

32 شریك

المستوى 5
المستوى 4
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1



كیف یعمل البرنامج xForce (الدورة الثانیة)

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

المستوى 4
 

المستوى 5

شریكین 

4 شركاء

8 شركاء

16 شریك

32 شریك

المستوى 5
المستوى 4
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1



x2 برنامج

الشریك المباشر

الشركاء المباشرین الذین اشتروا الطاولة

الشریك الذي تجاوز كفیلھ

إعادة استثمار الطاولة

*مصفوفة بثالثة مقاعد. الربح یبدأ عندما یكون ھناك مكانین



حضرتك حضرتك

x2 كیف یعمل برنامج

الكفیل  الكفیل 

الربح األول بقیمة 100% یأتیك الى محفظتك
الربح الثاني بقیمة 100% على شكل إعادة االستثمار یأخذه الكفیل, اما لحضرتك فتنفتح طاولة جدیدة.



x2 في xDrive نظام

.Crypto-xDrive میزة فریدة لدى -  xDrive نظام

یسمح لك نظام xDrive "باستعارة" االحالة لجولة واحدة, 
بینما ال تخسر أي شيء مالیا, ومع ذلك فإنك تساعد الشركاء 

في إغالق  طاوالتھم!

* الحد األقصى لطول سلسلة الشریك - 5 (الحد االقصى للغاز)

حضرتك

إعادة استثمار

إعادة استثمار

احالتك



الشریك المباشر

الشركاء المباشرین الذین اشتروا الطاولة

الشریك الذي تجاوز كفیلھ

إعادة استثمار الطاولة

x3 برنامج

*مصفوفة بأربعة مقاعد. الربح یبدأ عندما یكون ھناك ثالث أماكن.



x3 كیف یعمل برنامج

حضرتك حضرتك

الكفیل  الكفیل 

الربح األول والثاني بقیمة 100% یأتوك الى محفظتك
الربح الثالث بقیمة 100% على شكل إعادة االستثمار یأخذه الكفیل, اما لحضرتك فتنفتح طاولة جدیدة.



حضرتك

إعادة استثمار

إعادة استثمار

احالتك

x2 في xDrive نظام

.Crypto-xDrive میزة فریدة لدى -  xDrive نظام

یسمح لك نظام xDrive "باستعارة" االحالة لجولة واحدة, 
بینما ال تخسر أي شيء مالیا, ومع ذلك فإنك تساعد الشركاء 

في إغالق  طاوالتھم!

* الحد األقصى لطول سلسلة الشریك - 5 (الحد االقصى للغاز)



x4 برنامج

الشریك المباشر الشریك الذي تجاوز كفیلھ

التجاوز من االعلى التجاوز من االسفل 

*مصفوفة بسبعة مقاعد. الربح یبدأ عندما یكون ھناك أربع أماكن في المرحلة الثانیة .



x4 كیف یعمل برنامج

حضرتك حضرتك

الكفیل  الكفیل 

الربح األول و الثاني و الثالث بقیمة 100% یأتیك الى محفظتك
الربح الرابع بقیمة 100% على شكل إعادة االستثمار یأخذه الكفیل, اما لحضرتك فتنفتح طاولة جدیدة.



الترقیة

الترقیة ھو شراء الطاولة التالیة.

یجب أن تتم الترقیة بعد إعادة االستثمار األول في برامج X3 و X4 ، وإعادة االستثمار الثانیة 
في برنامج X2 ، ویمكن القیام بذلك على حساب األموال المكتسبة.

إذا لم یتم إجراء الترقیة ، وفًقا لھذه الشروط ، فحینئٍذ یتوقف المشارك عن تلقي المدفوعات من 
إعادة استثمار الشركاء من االسفل حتى یقوم بالترقیة.

 xDrive فإنھ یتلقى دفعة إلعادة استثمار الشركاء من خالل ، xDrive إذا كان المشترك یستخدم خیار
، دون مراعاة توفر الترقیة.



المصطلحات و التعاریف (1)

خطة التسویق عبارة عن خوارزمیة مبرمجة یتم بموجبھا توزیع األموال تلقائًیا على المشاركین كمكافأة على العمل المنجز لجذب مشاركین 
جدد إلى المشروع.

          جدول المصفوفة ھو نوع من جدول محاسبة الشریك ، والذي یتم ملؤه وفًقا للخوارزمیة المبرمجة.

          شراء طاولة - تقدیم مساعدة مالیة لعضو آخر حسب خطة التسویق.

         تطویر الطاولة- شراء الطاولة التالیة األكثر تكلفة ، مع االحتفاظ بالمقاعد في جمیع الطاوالت السابقة.

           الكفیل ھو مشارك في المشروع ، من خالل رابط اإلحالة الذي تقوم بالتسجیل فیھ.
         شریك مباشر - مشارك في المشروع قام بالتسجیل باستخدام رابط اإلحالة الخاص بك.

          التجاوز من األعلى ھو شریك الراعي الرئیسي الذي وصل إلى طاولتك.

.            التجاوز من األسفل ھو شریك شریكك في االسفل الذي وصل إلى طاولتك

   



المصطلحات والتعاریف (2)

الشریك الذي تجاوز كفیلھ ھو الشریك الذي اشترى طاولة أغلى من كفیلھ (الشریك بعد إعادة استثمار العوائد إلى الجدول إلى الراعي 
إذا كان قد اشترى ھذه الطاولة بالفعل).

إعادة استثمار الطاولة - إعادة الشراء التلقائیة للطاولة بعد إغالقھا

              xDrive   - استعارة دائرة واحدة من شریكك المباشر للطاولة في األسفل إلغالقھا  أو أغالق  سلسلة الطاوالت الخاصة بھ ، والحصول  على ربح من 
خالل إعادة االستثمار التلقائي.

الربح المفقود - الربح المتبقي للشریك المتفوق بسبب عدم شراء ھذه الطاولة

الربح اإلضافي ھو الربح الذي یتم الحصول علیھ نتیجة خسارة الربح لشریك من األسفل.



تسجیل الدخول

یتم التسجیل  من خالل رابط اإلحالة الخاص بالداعي (راعي المعلومات) ، وھو 0.1Eth أو 1000Trx. في 
نفس الوقت ، وفًقا للعقد الذكي ، یتم تنشیط الطاولة األولى في جمیع البرامج األربعة دفعة واحدة.



التسجیل الموصى بھ



مزایا المشروع
الالمركزیة على أساس تقنیة البلوك تشین

%100 مدفوعات P2P فوریة, من غیر تراكم في النظام.

استرجاع المبالغ  تقریبا  من الشریك األول.

أشھر أربع برامج ماتریكس.

وظیفة xDrive فریدة من نوعھا.

.(TRX) و الترون (ETH) الربح الذي دائما یزید في العمالت المشفرة: االیثریوم

ھذه المیزات تجعل Crypto xDrive أفضل أداة لتحقیق أرباح سریعة و قیمة للغایة 
!MLM للمبتدئین و المحترفین في



اشعر بالفرق


