
QCHAIN

یستخدم 5+ ملیار شخص
برامج مراسلة مختلفة.

ولسوء الحظ، ال أحد منھم
یمكنھ أن یفتخر بحمایة %100
ضد القرصنة وعملیات تسریب

المعلومات.

منتج جدید
في نظام QCHAIN البیئي

نحن نعمل على ذلك
وسنقدم لكم قریًبا

.QCHAT – برنامج مراسلة جدید

• وظائف متقدمة
• مكالمات ورسائل

• تكامل الرموز
• وظائف بسیطة ومریحة

QCHAT سیجعل التواصل
أكثر أماًنا وسھولة!

أول یانصیب على اإلنترنت في العالم یعمل بتقنیة
 BLOCKCHAIN ویتمیز بنظام توسع غیر محدود!

• لعب نظیف %100
• ال توجد خصومات وال رسوم

• ال یوجد عامل بشري
• مكاسب فوریة

• عدم الكشف عن ھویة الالعبین
• توّفر التذاكر المجانیة

• 2,000,000+ تذكرة فائزة

• البرامج التابعة
  - %10 من التذاكر المشتراة عن طریق اإلحالة من خالل 3 مستویات

  - %10 من مكاسب اإلحاالت من خالل 3 مستویات

نحن نواكب العصر وندمج التكنولوجیا األكثر تقدًما في قطاع الیانصیب 
بالسوق لنوفر لمستخدمینا أفضل الظروف وأكثرھا راحًة لقضاء وقت 

فراغ ممتع وبناء شبكتھم من الفروع في جمیع أنحاء العالم!

صرف QDEX الالمركزي

QDEX ھي منصة ال مركزیة تعمل في 
.BLOCKCHAIN QCHAIN

ھناك عالمة تبویب QDEX خاصة
.QCHAIN في عقدة

عندما ینقر المستخدمون علیھا،
فإنھم یحصلون

على إمكانیة وصول فوري
.DEX إلى قدرات

ھناك عالمة تبویب QDEX خاصة
.QCHAIN في عقدة

عندما ینقر المستخدمون علیھا،
فإنھم یحصلون

على إمكانیة وصول فوري
.DEX إلى قدرات

QFIGHT شركة ترویج

فنون القتال المختلطة أكثر شعبیة من بعض الریاضات األخرى الیوم. یتطلع المعجبون 
إلى صور جدیدة ویراقبون تصنیفات المقاتلین عن كثب.

یسعدنا أن نعلن عن إنشاء عرض QFIGHT الترویجي القتالي الخاص بنا، حیث 
یمكنك مشاھدة الكثیر من النزاالت  المذھلة وغیر المتوقعة على الحزام بمرور الوقت.

سیتم ربط العرض الترویجي ربًطا وثیًقا بنظام QCHAIN البیئي.

وإلى جانب ذلك، فقد قّدمنا مجموعة من االبتكارات التي یمكن أن تساعدك لیس فقط في 
مشاھدة النزاالت الحیة، ولكن أیًضا على الشعور كما لو كنت في ذلك الجو، وكأنك 

مساعد في زاویة المقاتل.

مرحًبا بكم
في المستقبل

األنظمة البیئیة المشفرة
مع نواة الجیل الجدید



+100000

2,718,281,828 QDT

مھمة QCHAIN ھي

QCHAIN ھي منصة BLOCKCHAIN متكاملة قادرة على العمل 
بشكل خاص وبشكل عام لألنشطة الحكومیة والتجاریة والخاصة.

یمكن استخدام المنصة مع العمالء الرقیقین والمعالجات األكثر قوة، 
ومحطات القاعدة، وكذلك مع أحدث التقنیات اإللكترونیة وتقنیات 

الكمبیوتر، بما في ذلك أجھزة الكمبیوتر الكمومیة.

QCHAIN لدیھا نظام للعقود الذكیة متطور بشكل جید.
تسمح إمكانیات العقود الذكیة بإنشاء سلسلة من الكتل رباعیة األبعاد بدالً من 

أحادیة البعد.
من الناحیة العملیة، یسمح ھذا بإجراء معاملة بین العدید من المشاركین في وقت 

واحد (ما یصل إلى 10 معامالت)، مما یوسع نطاق ھذه الشبكة بشكل كبیر.

تسمح QCHAIN للمستخدمین بالتحقق من صحة 
المعامالت في شبكات العمالت المشفرة األخرى مثل 

البیتكوین و ETHERIUM و LITECOIN و 
DOGECOIN، إلخ.

تحتوي شبكة منصة QCHAIN على SDK الخاص بھا 
ألي منصة تعتمد على المكتبات الدینامیكیة، باإلضافة إلى 
واجھة برمجة التطبیقات (API) وعینات للغات البرمجة 

المختلفة.

ستصبح QCHAIN ابتكاًرا في صناعة منصة 
BLOCKCHAIN، والتي ستتجاوز جمیع اإلنجازات 

القائمة في سرعة التكوین وأمن التخزین وإرسال 
واستقبال البیانات المشفرة.

لقد تم بالفعل تطویر الوحدات والعقود الذكیة حتى الوقت الحاضر. كما 
تخضع المنصة الختبارات شاملة، وقد تم تحقیق النتائج التالیة:

عدد المعامالت في الثانیة

اقتصادیات الرموز

QDTS ھي رموز تعّبر عن حق الملكیة في الملكیة الفكریة 
(IP) لكود برنامج QCHAIN، وھي صادرة بمبلغ

نظًرا للنطاق الترددي العالي للشبكة، فإن جمیع المعامالت 
بالرموز واألموال الورقیة یتم تنفیذھا في أسرع وقت ممكن.

تم بناء بورصة المركزیة مستقلة QDEX على 
BLOCKCHAIN. ویستطیھ المستخدمون شراء وبیع 
وصرف العمالت المشفرة الشائعة، أما رسوم المعامالت 

فستكون األدنى.

فرص الكسب

1. المراھنة
إذا قمت بتثبیت أكثر من QDT 100,000 للحفاظ على استمرار عمل الشبكة، 

QCHAIN فستتلقى أرباًحا تصل إلى 50% من جمیع المعامالت في شبكة

2. التداول
الدخل من تقدیر قیمة الرمز. مع نمو الشبكة وحرق الرموز (القسم "اقتصادیات 

الرموز 5.0")، تزداد قیمة الرمز من أجل تأمین ربح

3. تأجیر المساحات االحتیاطیة
تأجیر مساحة القرص غیر المستخدمة. المستخدم الذي یؤجر مساحة قرصھ الصلب 

غیر المستخدمة لآلخرین یحصل على ما یصل إلى 30% من سعر ھذه الخدمة

4. الرموز المغطاة
یكسب المستخدمون نسبة صغیرة من األرباح المتأتیة من العملیات باستخدام 

الرموز المغطاة في البورصة عن المشاركة في تجمع السیولة

QTI 5. مؤشر
QTI فرصة لكسب دخل إضافي من استخدام مؤشر

توحید المنصات المفیدة والمثیرة لالھتمام في نظام بیئي واحد ذي اقتصاد مرن وشفاف.
یمكن أن یؤدي ذلك إلى إنشاء مجتمع حول مجموعة كاملة من السلع والخدمات الرقمیة 

والسفریة والمالیة والمادیة.

یمكن أن یؤدي ذلك إلى إنشاء مجتمع حول مجموعة كاملة من السلع والخدمات الرقمیة 
والسفریة والمالیة والمادیة.


