مقدمة . . .

ماذا  BITBOXيفعل
 BITBOXهو سوق يسمح لألشخاص من جميع أنحاء العالم
بالتالعب بأصولهم المشفرة على تقنية  TRC10التي تم تصميمها
 ،وهي عبارة عن شبكة أوراكل المركزية تهدف إلى توفير عقد
ذكي مع بيانات ومعلومات العالم الحقيقي  ،نحن تشكيل في صناعات
التشفير التي تجمع بين ,AED,INRوالعمالت المشفرة لتسهيل
المعامالت

كيف نختلف عن الشركات األخرى؟
هناك العديد من وكاالت التشفير في العالم  ،وكلها تقريبًا تقدم خدمات وأسعار وحزم
وجداول زمنية مماثلة  ،وتعمل معظم الوكاالت في العالم مثل الشركات المجهولة الهوية ،
وتطلب منك معظم الوكاالت األخرى القيام بكل األعمال المطلوبة  ،وتكافح من أجل فهم
كل قواعد المفاهيم وأساليب الصناعات  ،نبقيها بسيطة إذا كنت تريد القيام بذلك  ،افعلها
بنفسك وهذا أمر رائع  ،لكننا ما زلنا متاحين في كل نقطة وكل خطوة على الطريق
إلرشادك خالل ذلك تريد أن تذهب بالكامل ارفعوا أيديكم عن أيديكم  ،وسنكون سعداء
للقيام بذلك من أجلكم . BITBOXهي شركة إدارة متنوعة  ،وأخالقياتنا وقيمنا تقود
التزاماتنا للقيام باألعمال التجارية بشكل صحيح.

معلومات عنا
 BITBOXهي وكالة كريبتو راسخة وذات سمعة طيبة مقرها في دبي  ،اإلمارات
العربية المتحدة .مع تاريخ حسن النية  ،قام  BITBOXبتغيير حياة وتشكيل صناعات
التشفير  ،ويتكون من تبادل  ، Cryptoو  ، Crypto Tradeو
 ،Crypto Mineو  In House Exchangeمع تقنية TRC10
التي تعمل وتقدم خدمات عالية الجودة على مستوى العالم .نحن ملتزمون بشغف لكسب
والئك كل يوم وفي كل ما نقوم به .لدى  BITBOXمكتبه الرئيسي في دبي  ،اإلمارات
العربية المتحدة  ،والمركز التجاري الجديد في العالم  ،مع سجل حافل في خدمة عمالئه
في اإلمارات العربية المتحدة باإلضافة إلى دول أخرى بما في ذلك الهند والشرق األوسط
وأوروبا .لقد بسطنا أجنحتنا عالميا . BITBOXعلى قدم وساق في رحلته الستكشاف
آفاق جديدة في عالم األعمال.

مهمتنا
أن نكون شركة عالمية ثورية ذات نظرة عالمية تركز على تحسين
حياة اإلنسان إلى جانب الحفاظ على البيئة وتشكيل صناعات التشفير.

رؤيتنا
الستخدام نهج مبتكر في تطوير التقنيات ومعرفة كيفية ارتباطها
بتحسين بيئة التشفير .لتقديم حل شامل في مجال Blockchain
والطاقة المتجددة الذي يفوق توقعات العمالء على مستوى العالم؟

قيمنا و & أخالق
أن تكون شركة عالمية ثورية لها نظرة عالمية تركز على تحسين حياة
اإلنسان إلى جانب الحفاظ على البيئة وتشكيل صناعات التشفير.

فريق عمل

.1

يجتمع العمل الجماعي مع مجموعة من مطوري ومحترفين
blockchainذوي المهارات العالية الملتزمين بتحقيق
هدف المنظمة وعلى استعداد لتحمل المسؤولية في نفس الوقت عن
أعمالهم ونتائجهم.

أخالق & قيمنا و
الشفافية & والثقة

.2
.3

الجانب األول واألهم من جوانب االنفتاح هو العدل .موظفوها وتؤمن
ببيئة عمل لتقنية  blockchainتشمل الشفافية والثقة  ،في
جميع اتصاالتها وإجراءاتها.

مسؤولية اجتماعية
حيث تسعى  BITBOXالمسؤولة إلى إحداث تأثير
إيجابي على المجتمع األكبر الذي نخدمه .تتشابك
المسؤولية االجتماعية في إيماننا بأنفسنا وأخالقيات
العمل.

الرزم
PRO PACKAGE I

PRO PACKAGE 2

PRO PACKAGE 3

PRO PACKAGE 4

28 $

14.66 $

333.33 $

666.66 $

0.55%

0.6%

0.8%

1%

0.88 $ DAILY
RETURN

2.66 $ DAILY
RETURN

6.66 $ DAILY
RETURN

TOTAL RETURN
58 $

TOTAL RETURN
322 $

TOTAL RETURN
720 $

TOTAL RETURN
1332 $

VALIDITY 400 DAYS

VALIDITY 365 DAYS

VALIDITY 270 DAYS

VALIDITY 200 DAYS

0.146$ DAILY
RETURN

إضافي اإليرادات
BINARY 1:1 AND DIRECT REFFEREL
PRO PACKAGE I

PRO PACKAGE 2

PRO PACKAGE 3

PRO PACKAGE 4

10% BINARY

8% BINARY

6% BINARY

5% BINARY

5%
DIRECT
REFFEREL

5%
SELF
DIRECT

5%
SELF
DIRECT

5%
SELF
DIRECT

أقصى حد
DIFFERENT PACKAGES HOLDS DIFFERENT CAPPING LIMIT
PRO PACKAGE I

PRO PACKAGE 2

PRO PACKAGE 3

PRO PACKAGE 4

334 $

467 $

667 $

1333 $

DAILY CAPPING
LIMIT

DAILY CAPPING
LIMIT

DAILY CAPPING
LIMIT

DAILY CAPPING
LIMIT

االنسحابات
دوالرا كحد أقصى
الحد األدنى  7دوالرات إلى 334
ً
سيتم إجراء عمليات السحب بالدوالر األمريكي يومي االثنين والجمعة من األسبوع
سيتم خصم  ٪10من الرسوم اإلدارية على كل طلب سحب.

األحكام والشروط
سيكون التسجيل مجانيًا باستخدام رابط ترويجي مجاني
الحزمة األساسية هي فقط الطرود المتبقية من الحزمة االحترافية
دوالرا PROستكون لوحات فرعية ضمن حزمة
الرئيسية البالغة 28
ً
ربع حزم مختلفة مع أربعة أنواع ثنائية مختلفة
للتأهيل الثنائي والترقية عند تحديد المستخدم  /العضو  ،يجب الترقية قبل
ورقم KYCيمكن أن يمتلك عضو واحد فقط  10معرفات لنفس رقم
الهاتف المحمول
سيتم إجراء تحويل األموال من معرف إلى معرف على نفس رقم الهاتف
المحمول
دوالرا على محفظة كاملة يمكن PROيمكن شراء حزمة
بقيمة 28
ً
للمستخدم تمرير رقم التعريف الشخصي إلى أي شخص.

شكرا لك على وقتك الثمين

