
 

الرأ بهدوء رجاء ستكون ملٌونٌر فً خالل عام واحد    ال تتعجل و -خطة الثراء   

 وشاهد العملٌة الحسابٌة

 ٌمكن تنفٌذها وتم تنفٌذها من لبل أشخاص بالفعل  هذه أسهل خطة عمل معنا

 

 . إلٌكم خطة الشركة للوصول إلى أعلى المراتب بسرعة

 الخطة تعتمد على شرطٌن فمط 

 نمطة شهرٌا من دي اكس ان . 011استخدام منتجات بمٌمة  –األول 

 تسجٌل تحتن عضوٌن فمط كل شهر وتطلب منهم نفس هذٌن الشرطٌن . –الثانً 

  : الخطة هً

 إذا التزمت بهذه الخطة وتنفٌذ هذٌن الشرطٌن أنت ومن ستموم بدعوته للتسجٌل 

 واٌضا عموالتهم  : ستكون عمولتن كالتالً

 لحسابٌة لدخلن الشهري خالل عام الٌن العملٌة ا

 $ 52.5بعد شهر عمولتن 

 $ 0.27بعد شهرٌن عمولتن 

 $ .702أشهر عمولتن  3بعد 

  $ 71.أشهر عمولتن  .بعد 

 $ 7.3أشهر عمولتن  5بعد 

 $ 0961أشهر عمولتن  6بعد 



  $ 1..5أشهر عمولتن  7بعد 

  $ 9...0أشهر عمولتن  8بعد 

 $ 331.0أشهر عمولتن  9بعد 

 $ 935.5أشهر عمولتن  01بعد 

 $ 039971شهر عمولتن  00بعد 

  $ 3105..شهر عمولتن  .0بعد 

 

هذا فً حال فمط سجلت تحتن مباشرة عضوٌن شهرٌا وكل عضو ٌسجل تحته فً 

نمطه عن طرٌك استبدال شراء  011وكلكم تحممون كل شهر  كل شهر عضوٌن

ن الموالت والسوبر ماركت بعض المنتجات االستهالكٌة بدال من أن تشترٌها م

  .فً خالل سنة ستصبح  عمولتن خٌالٌة اشترٌها من دي اكس ان و

 أٌن الجادٌن

 

 TOP 1.ملخص من خطة 

 م. محمود المصري

 

 

 شرح الخطة بالتفصٌل 

   معن خطه  هذه اختر افضل االشخاص الجادٌن من لائمة االسماء لتطبٌك

 



 %011الخطه سهله ومضمونه 

  االستعانه به والتوكل علٌهبإذن هللا تعالى بعد  

 

 

نمطه باستمرار وتستخدمها لنفسن والسرتن منتجات   011شراء منتجات شهرٌه 

  صحٌه استهالكٌه ٌعنً تحافظ على صحتن  وصحة  اسرتن

 011منتجات صحٌه استهالكٌه ب  منهم كل شهر شخصٌن ٌشتروا كل واحد لنعوا 

 نمطه وٌستخدموها النفسهم واسرهم

ٌشتروا منتجات صحٌه استهالكٌه لكل شخص منهم شخصٌن شهر وٌمنع 

  وٌستخدموها النفسهم واسرهم

     

  اذا طبمنا  الخطه      

 

 

 ---انظروا للنتائج --- 

 : الشهر االول  

$ 81نمطه علً افتراض  بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 52.5وستحصل على  عموله 

 $75..7الفارق سٌكون 

 



  الشهر الثانً 

 $ وستحصل81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 0.27على  عموله  أنت

 $6523الفارق سٌكون 

 

  الشهر الثالث

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ .702على  عموله 

 $826الفارق سٌكون 

 

  الشهر الرابع

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 71.على  عموله 

 %5.وترتمً الى رتبه وكٌل نجم نسبتن  $091الفارق الدخل بالزٌاده  

 

  الشهر الخامس

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 7.3عموله   على

  $6.3الفارق الدخل بالزٌاده  

 %9.وكٌل نجم وترتفع نسبتن الى  



 

  الشهر السادس

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 0961على  عموله 

 %33ترتمً الى نجم ٌالوتً ونسبتن  $0881الفارق الدخل بالزٌاده  

 

 

  السابعالشهر 

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 1..5على  عموله 

 $53.1الفارق الدخل بالزٌاده  

 %37ترتمً الى نجم ماسً ونسبتن 

 

  الشهر الثامن

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 9...0على  عموله 

 $0.3.9الفارق الدخل بالزٌاده  

 تصبح رتبتن

 النجم الماسً الذي ٌرعى نجمٌن ماسٌٌن (SSD) نجم ماسً سٌنٌر



 

  

  الشهر التاسع

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 331.0على  عموله 

 $3.9.0الفارق الدخل بالزٌاده  

 تصبح رتبتن

 نجوم ماسٌة .وهو النجم الماسً الذي ٌرعى  (DD) نجم ماسً الثنائً

 

  الشهر العاشر

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 935.5على  عموله 

 $93.65الفارق الدخل بالزٌاده  

  تصبح رتبتن

 نجوم ماسٌة 6ٌرعى  وهو النجم الماسً الذي (TD) نجم الماسً الثالثً

 

  الشهر الحادي عشر

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011سوف ٌشتري كل واحد منتجات ب 

 $ 039971على  عموله 



 $039891الفارق الدخل بالزٌاده  

 تصبح رتبتن

 نجوم ماسٌة 8وهو النجم الماسً الذي ٌرعى (GD) نجم ماسً ذهبً

 

  الشهر الثانً عشر

$ وستحصل 81نمطه على افتراض بمبلغ  011ٌشتري كل واحد منتجات ب سوف 

 $ 3105..على  عموله 

 $935...الفارق الدخل بالزٌاده  

 تصبح رتبتن

ً  .0وهو النجم الماسً الذي ٌرعى (SCD) نجم ماسً ملكً سٌنٌر  نجماً ماسٌا

  معا باذن هللا نحو الممة

....... 

 العالمٌة DXN خطة تسوٌمٌة لشركة

 تواصل معً لتنفٌذ الخدمه ومساعدتن فً أي شًء بخصوص دي اكس ان 

 1197.33363813واتس اب 

 8099.35.0سجل فً دي اكس ان تحت رلم عضوٌة 


