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 ).1ماهي عملة ماستروين ؟

عملة ماستروين هي اول ماسترنود على نظام البلوكشين مع امكانية المشاركة في نظام
ربحي يدعى الطومبوال  .مشروعنا هو باالساس عملة مع ماسترنود خاص بها تمت
اضافة نظام الطومبوال اليه  .المزايا التي تحصل عليها هي عمالت من خالل نظام
ربحي او ما يسمى الهيكل الربحي  .من خالل التعاون مع العديد من مقدمي خدمة
الماسترنود المشترك سيتمكن عمالئنا من الربح عبر اول عملة ماستروين تم شراؤها.
تم اعداد الماسترنود المشترك بهده الطريقة التي تتيح امكانية امتالك الماسترنود
الصحاب العمالت المختلفة  .وكنتيجة لدلك  ,العمالت التي تم انتاجها عن طريق
الماسترنود ستوزع على اصحاب الماسترنود المشترك  .هدا االمر يساعد في اضفاء
روح التالحم داخل المجتمع الخاص بالعملة.
مزايا الماسترنود المشترك:

 .1لست ملزما بشراء ماسترنود باكمله .
 .2الرسوم المنخفضة  ,حيت يتم اقتطاعها فقط من ارباح الماسترنود و التحتسب
كرسوم اضافية .

هناك  30مليون عملة ماستروين  ,من بين هدا العدد سيتم االحتفاظ على 00
مليون منها  ,هدا يعني انه سيتم استعمال  11مليون عملة فقط في نظام االرباح
الخاص بالماسترنود  00 .مليون المتبقية سيتم تخصيصها في التوزيع المجاني ,
الجوائز  ,الطومبوال  ,مصاريف السيرفر ...
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 ).2تـوزيـع البيـع االولــي

نسب توزيع عملة ماستروين تظهر في الصورة التالية
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 ).3كيف يعمل االمر ؟ كيف يمكنني الفوز ؟

جميع المشترين الدين قاموا بشراء  111عملة ماستروين على االقل يدخلون
تلقائيا في الطومبوال عبر عنوان المحفظة الخاص بهم  .تختلف االسعار اعتمادا
على حسب نجاح العملة وايضا حسب مجاالت التكنولوجيا  ,االلكترونيات ,
االدوات المنزلية ...
من اجل التمكن من المشاركة في الطومبوال  ,نحتاج الى البريد االلكتروني
الخاص بالمشاركين في المسابقة لدينا باالضافة الى عنوان المحفظة حيت تم
تخزين العمالت  .من اجل التمكن من التحقق من المحفظة نحتاج الى فيديو من
المستخدم يعرض فيه المحفظة مع عنوان المحفظة و الرصيد باالضافة الى
التاريخ الدي اشترى فيه عمالت ماستروين  .تتم الطومبوال بعد تالت اشهر من
السحب االول .
سيتم احتساب جوائز الطومبوال بين المشتركين المخولين الدين قاموا بالتحقق
من محفظتهم بواسطة فيديو ولديهم ما اليقل عن  111ماستروين  .سيتم نشر
الجوائز سيتم ربحها على الموقع االلكتروني الخاص بنا خالل مرحلة ماقبل
البيع الممتدة مابين ( 11ديسمبر  11 – 2112يناير  . )2121سيتم نشر
اسماء الفائزين على موقعنا على شبكة االنترنت مع التفاصيل التي تم تقديمها
(االسم االول و عنوان المحفظة) .
السحب التاني تم اقراره في  61فبراير  0202الى  61ماي  0202ويحتاج
فيه المشارك الى  012ماستروين من اجل المشاركة .
ادا تم ادراج ماستروين على احدى منصات التداول فيمكن للمشارك في
الطومبوال ايضا الشراء من المنصىة وسيتم احتساب هدا الشراء في السحب .
من اجل ضمان اجراء عملية الطومبوال في ظروف عادلة  ,فقط المشاركون
الدين يتوفرون على  622عملة سيتمكنون من المشاركة في السحب  .سيتم
ابالغ الفائزن عبر البريد االلكتروني الدي تم ادراجه خالل المشاركة  .ادا لم
يتم تسجيل الفائز خالل اسبوع سيتم اجراء سحب اخر الختيار فائز جديد .

Page 5 of 18

 ).4كيف يتم ارسال الجوائز ؟
سيتم ارسال الجوائز بشكل مجاني داخل القارة االوروبية  .فيما يجب على الفائزين
المنتمين الى دول اخرى دفع مصاريف وتكاليف الشحن  .ادا لم يوافق الفائز سيتم
سحب الجائزة مرة اخرى .
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 ).5البيانات الخاصة بعملة ماستروين

ستجدون هنا البيانات المتعلقة بعملة ماستروين  ,العدد االجمالي  ,االلغوريتم ,
البووز او الماسترنود  ,اي منفد يجب استعماله للماسترنود ( )33533وغيرها
من المعلومات ..

Page 7 of 18

 ).6نـظـام االربــاح
ستجدون هنا البيانات المتعلقة بنظام االرباح الخاص بنا  ,باالضافة الى عدد العمالت
المدفوعة في كل بلوك .
متال :من البلوك  01111الى البلوك  01111ستحصل على  5.0ماستروين .
جدول ارباح الماسترنود
جائزة الماسترنود

البلوكات
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المرحلة

 ).7خيارات الدفع

نحن هنا في ماستروين منحكم نظام دفع مميز .
يمكنكم شراء ماستروين عن طريق  12عملة الكترونية

لمعرفة المزيد المرجو االطالع على الصورة التالية
قم باختيار العملة التي تريد الدفع عبرها
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 ).8خارطة الطريق

01/10/2019
التصور االولي و الورقة البيضاء .
تطوير مفهوم الطومبوال و الورقة البيضاء بين اعضاء الفريق .
01/11/2019
المحفظة والموقع االلكتروني .
بعد اتمام الورقة البيضاء  ,قمنا في الفريق بتطوير المحفظة بمراعاة نظام المكافئات .
بعد دلك تم انشاء الموقع بما فيه الواجهات الرسومية بشكل متناسق بين اعضاء الفريق
01/12/2019
المواقع االجتماعية .
يمكنكم االن التواصل معنا على قنوات التواصل االجتماعي  .ستجدنا على التويتر ,
الديزكورد ومنتديات بتكوين تالك .
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12/17/2019
بداية البيع االولي
تبدا مرحلة البيع االولي بما فيها الطومبوال في  07ديسمبر  1109وتنتهي في 11
فبراير  .1111يمكنك ايجاد محفظتنا على موقع الجيت هوب حيت يمكنك تنزيلها  ,او
بدال عن دلك يمكنك تنزيلها من الموقع الخاص بنا .
15/01/2020
تم التخطيط الدراج ماستروين في الصفحات التالية
masternodes.online, masternodes.biz, ihostmn.com,
crypos.io, nodehub.io, p2p-coins.pro, midas.investments,
سيتم اضافة صفحات اخرى في االشهر coingecko.com, crex24.com,...
القادمة
02/20/2020
نهاية الطومبوال االولى
اطالق الطومبوال التانية في الفترة الممتدة مابين  10فبرابر  1111الى  11ماي
. 1111
يتم توزيع العشر جوائز بين االعضاء المشاركين الدين يتوفرون في محافظهم على
 011ماستروين وقاموا بانشاء فيديو .
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 ).9تقديم تصويري للمحفظة الخاصة بنا
مجتمعنا العزيز ,تستطيع االطالع في الصورة ادنااه علاى صاورة مان محفظتناا  ,نامال
ان تستمتع باالمر  .ادا كانت لديك اي اسئلة حول المحفظاة المرجاو االتصاال بناا علاى
قناتنا على الديزكورد . https://discord.gg/XbnbzC2
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االلغوريتم
االلغوريتم هو عبارة عن كود تمات برمجتاه لحال مشاكلة او فئاة مان المشااكل  .يتكاون
االلغوريتم من عدد محدود مان الخطاوات الفردياة المحاددة جيادا  .حيات يمكان تطبيقهاا
على برامج الكمبيوتر ويمكن ايضا صياغتها بلغتنا اي لغة البشر  .عند حل مشاكلة ياتم
تحويل ادخال معين الى اخراج معين .
المصدر https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmus#Definition
االصلي
ماهو الماسترنود ؟
الماسااترنود هااو عبااارة عاان ساارفر داخاال شاابكة المركزيااة  .لاادلك وجااب التاكااد ماان ان
النود االساسية يمكنها القيام بالمهام االتية والتي اليمكن للنودز االخرى القيام بها  ,متل
•
•
•
•

المعالجة المجهولة و السرية للمعامالت
المعامالت االفورية
مراقبة الشبكة نفسها ( متال النودز الكبيرة )
ان يكون لديك حق التصويت من اجل القدرة على التنفيد

مع الوظائف االضافية  ,ينبغي للماسترنودز ان تجلب العديد المزيد مان االماان وقابلياة
التوسع للشابكة  .يحاد الحاد االقصاى لالساتتمار مان االحتكاار و المركزياة  .خيار متاال
على هدا هو التعدين الجماعي .
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االحكام و الشروط
عملية التسجيل
يمكن للمستعملين مان جمياع البلادان التساجيل و الحصاول علاى حسااب ماساتروين بعاد
ادخااال بريااد الكترونااي صااالح  .لتااتمكن ماان اسااتعاد كلمااة الماارور بعااد فقاادانها يرجااى
ارسال استفسار الينا عبر رابط " هل نسايت كلماة المارور "  ,تام التحقاق مان صاندوق
الوارد الخااص باك  .سصاتتلقى بعاد دلاك رساالة تحتاوي علاى راباط االساترداد العاادة
تعيين كلمة المرور .
مبادئ عامة
من خالل الولوج الى الموقع االلكتروني /المحفظة وباقي الخدمات  ,فانك تؤكد اناك قاد
قارات وقبلات الشاروط واالحكاام العاماة و توافاق عليهاا  .تمتال كال مشااركة فعلياة فاي
الخدمات قبوال بهاته الشروط .ادا كنت ال توافق على هاته الشاروط و الحكاام فاال فاناه
غير مسموح لك باستخدام هاته الخدمات .
باستعمال خدماتنا فانك تقبل بجميع المخاطر المحتملاة فيماا يتعلاق باساتخدام المحفظاة /
الموقع .اليمكن لمالاك الموقاع تعاويض الخساار التاي اليمكان تعويضاها  ,ولكناه سايبدل
قصارى جهده لتجنب السيناريوهات االسوء.
بغرض استخدام هاته الخدمات عبر الموقع االلكتروني ,فال يجب ان يقل سنك عان 06
سنة و باستخدامها فانك تؤكد انك تبلغ من العمر  06سنة .
اخالء المسؤولية  ,االستتناءات و القيود
إلاى الحااد الاامي يساامح باه القااانون ذ تسااتبعد هاامه الخدماة جميااع ا قاارارات والضاامانات
المتعلقة بهما الموقع ومحتواه ذ والتي ياتم توفيرهاا و يمكان تقاديمها مان قبال الشاركات
التابعة و جهات خارجية خرى .
قد يؤدي إدخال معلومات غير صحيحة و معلومات غير دقيقة و تطبيق غيار صاحيح
على موقعنا إلى حمف حساب المستخدم .نحن نستبعد ي مسؤولية عان اضضارار التاي
تنشأ في اتصال مع استخدام هما الموقع .ويشمل ملك ذ علاى سابيل الملاال ال الحصار ذ
الخسارة المباشرة و خسارة العمل و الاربح (بغاض النظار عماا إما كانات خساارة هاما
الربح يمكن التنبؤ بها م عادية م ال و كنت قد بلغت الخدمة بإمكانية حدوث ملل هامه
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الخسارة المحتملة) لألضارار التاي تساببت فاي جهااز الكمبياوتر الخااص باك و بارامج
الكمبيااوتر واضنظمااة والباارامج الخاصااة بااك ذ وكااملك البيانااات الموجااودة عليهااا ذ و
غيرها من اضضرار المباشرة و غير المباشرة واضضرار المترتبة واللانوية الضرر..
ال يمكاان ضاامان تااوفر الخدمااة و الموقااع  .فااي ظاال ظااروف معينااة ذ يمكاان ن تحاادث
عمال الصايانة ذ مماا قاد ياؤدي إلاى فشال الموقاع .إما حادث هاما االمار ذ فسايتم إعاالم
المستخدمين على موقعنا .نحن لسنا مسؤولين عن تشغيل و من شبكات العملة.
الـدفــعات
سيتم خصم خدمة ماستروين من المبلغ الدي سيدفع للمالكين  .سايتك تقسايم الماساترنود
الممتاز على اصحاب الماسترنود على شكل نسب لكل شخص على محفظته الخاصاة .
نظرا للحفاظ على سارية العملياة ياتم ارساال االربااح فقاط للمحفظاة التاي تام االساتتمار
منها .
نحن في ماستروين غير مسؤولين عان تغيار اساعار العملاة  .يعتماد العائاد االساتتماري
السنوي على االقساط الخاصة بكل بلوك في  14ساعة الماضية .
تم حساب  .اليمكن للخدمة ضمان قيمة العائد على االستتمار السنوي للعملة ان يبقى
تابتا.
ملفات الدخول
نسااتخدم عناااوين االيبااي وعنااواين المحفظااات باالضااافة الااى تحلياال التراناادز  ,ادارة
الموقع و تتبع اجراءات المساتخدم وجماع المعلوماات الديموغرافياة الواساعة لالساتخدام
الكلي  .عناوين االيبي غير مرتبطة بالبيانات الخاصة  .باالضافة الى دلك تقاوم خاوادم
الويااب الخاصااة بنااا بااالولوج الااى النظااام ماان اجاال تحديااد طاارق االسااتخدام واكتشاااف
االخطاااء واصااالحها .لاان يااتم اعطاااء المعلومااات الخاصااة بالوصااول القياسااي التلقااائي
ونوع المتصفح واوقات الوصاول  /رساائل البرياد االلكتروناي  ,المواقاع المطلوباة الي
طرف تالت  .اليتم استخدام هده المعلومات الى في سياق الخدماة ان دعات الضارورى
الى دلك  .لن يتم استخدام جميع المعلومات المحددة بشكل فردي بخاالف الطريقاة التاي
تم دكرها اال بالحصول على ادن منك .
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القوة القهرية
بالنساابة لالحاادات او الظااروف الخرجااة عاان ساايطرة الموقااع  ,والتااي تشااير الااى القااوة
القاهرة  ,اعمال الشغب  ,الحروب  ,الفيضانات  ,الحرائق  ,االنفجاارات  ,االضارابات
واالحااااادات المشاااااابهة ال ياااااتم قباااااول ي مساااااؤولية عااااان التاااااأخير و ا خفاقاااااات و
االضطرابات  .في هده الحالة ال يمكن تقديم الخدمات الموعودة .
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الخصوصية
خصوصيتك مهمة جدا بالنسبة لنا .لحماية خصوصيتك بشكل فضل ذ نوفر لك سياساة
الخصوصية همه ذ والتي تساتخدم ممارساات المعلوماات عبار ا نترنات واختياار كيفياة
جمع معلوماتك.
تنطبق سياسة الخصوصية هده على جميع المعلومات التاي تام جمعهاا مان خاالل موقاع
ماستروين اونالين والتطبيقات دات الصلة  .نقوم بجمع المعلومات التالية :
االسم  ,عنوان البريد االلكتروني  ,عنوان االيبي  ,عنوان المحفظة .
البيانات الشخصية التي تم جمعها فقط من اجل جعل خدمتنا متاحة لك كمستخدم  .نقاوم
بجمع هاته المعلومات من اجل الوصول الى البياناات الخاصاة باك حتاى نكاون قاادرين
على على ارساال عملاة ماساتروين الاى محفظتاك  .ادا كانات هنااك اي تغييارات مهماة
فسنرسلها الى حسابك عبر البريد االلكتروني .
نستخدم االجراءت بهدف جمع و تخزين و معالجة بياناتك  .نطبق ايضاا تادابير االماان
لحمايااة معلوماتااك و بياناتااك الشخصااية ماان الوصااول اليهااا او تعااديلها او او كشاافها او
تدميرها بطريقة غير مصرحة .
يتم تبادل البيانات الخاصة بينك وبين الموقع/التطبيق الخااص بناا عبار قنااة مؤمناة باال
اس اس ال  .هد االمر مشفر ومحمي عبر توقيع رقمي .
ومع ملك ذ من المهم ن نفهم نه ال توجد وسيلة انتقال آمنة عبر اإلنترنت أو التخزين
اإللكتروني بنسبة  .٪622لذللك ذ ال يمكنناا ضامان اضماان المطلاق للبياناات التعريفياة
الشخصية الخاصة بك ذ على الرغم من ننا نستخدم وسائل مقبولة اقتصاديًا لحمايتها.
بغااض النظاار عاان احتياطاتنااا ذ ال يوجااد " مااان ملااالي" علااى ا نترناات .يمكننااا و ال
نسااتطيع ضاامان ماان المعلومااات التااي ال ترساالها إلينااا .لااملك ذ فانااك تقااوم بنقاال هاامه
المعلومات على مسؤوليتك الخاصة.
نحان النساتعمل  /نشااارك ابادا المعلومااات التعريفياة الخاصااة باك باادون الحصاول علااى
الموافقة الشخصية من عندك  ,و ما لم ينص القانون على خالف ملك.
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إن موقعنا ا لكتروناي وتطبيقناا مخصصاان لألشاخاص الامين يمكانهم إبارام عقاد ملازم
قانو ًنيا وف ًقا للقوانين السارية عليهم .يرجى عدم تقديم ي بيانات تعرياف شخصاية علاى
موقعنا على الويب إما لم تتمكن من إبرام عقد ملزم قانو ًنيا وف ًقا للقوانين السارية عليك.
قد يحتوي موقعنا على روابط لخدمات الطرف اللالث .نحان ال ناتحكم فاي المحتاوى و
الروابط التي تظهر علاى هامه المواقاع وال نتحمال المساؤولية عان الممارساات المطبقاة
علااى مواقااع الويااب المرتبطااة و ماان هااما الموقااع .با ضااافة إلااى ملااك ذ تخضااع هاامه
المواقع و الخدمات ذ بما في ملك محتواها وروابطها ذ للتغيير .قد يحتوي موقع الويب
والخاادمات مات الصاالة علااى سياسااات منفصاالة للخصوصااية وخدمااة العمااالء .للتصاافح
والتفاعاال علااى مواقااع خاارى ذ بمااا فيهااا المواقااع التااي تاارتبط بموقعنااا  ,والتااي تطبااق
شروط و ارشادات هدا الموقع .
إن موقعنا ا لكتروناي وتطبيقناا مخصصاان لألشاخاص الامين يمكانهم إبارام عقاد ملازم
قانو ًنا وف ًقا للقوانين السارية عليهم .يرجى عدم تقاديم ي بياناات تعرياف شخصاية علاى
موقعنا على الويب إما لم تتمكن من إبرام عقد ملزم قانو ًنا وف ًقا للقوانين السارية
باستخدام هما الموقاع و تطبيقاتناا ذ فإناك تعلان ناك توافاق علاى حكاام حماياة البياناات
التي وصفناها .إما كنت ال توافق على همه ا رشادات ذ فالرجااء عادم اساتخدام موقعناا
و التطبيااق .اسااتمرار اسااتخدامك للموقااع و التطبيااق بعااد نشاار التغيياارات علااى هاامه
السياسة سيشكل موافقتك على همه التغييرات .
إما كاناات لااديك ي ساائلة حااول إرشااادات حمايااة البيانااات ذ فيرجااى االتصااال باا :
info@masterwin.online
تم تحديت هاته الوتيقة بتاريخ 2112 /12/11

Page 18 of 18

