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 االنترنيت تجارة التسويق الهرمي عبر
 وأثرها في المتعاملين معها

 عبدالناصر صبحي إبراهيم العمري
 جامعة الموصل ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،مدرس مساعد

 
 مستخلص البحث

إال أن  ،تعتبر التجارة االلكترونية من األساليب الحديثةة لتسةويق السةلو حةوع العةالم
ولقةةد  ،لتجةةارة منهةةا التسةةويق الهرمةةي عبةةر نةةبكة االنترنيةةتهنةةاأ أنةةوات مختلهةةة لهةة   ا

نةةهد هةة ا النةةوت مةةن التسةةويق رواجةةا فةةي بعةةو الةةدوع العربيةةة وخاصةةة النةةباب الةة ين 
يطمحةةون للحصةةوع علةةا األمةةواع بسةةرعة دون االهتمةةام باال تصةةاد الةةوطني او بةةاألفراد 

وأسةةلوب عملهةةا  ولهةة ا تنةةاوع البحةةث تعةةاملت هةة   النةةركات وماهيةةة سةةلعها ،اآلخةةرين
لكي نصع إلا أثارها علا األفراد أوال وأثرها في اال تصاد القومي ثانيا لكةي تتكةون فكةرة 

 لألفراد الراغبين بالعمع مو ه   النركات  بع الولوج في ه ا النوت من التجارة.   
 

 المقدمة 
تعدد التجدارة االلكتروةيددة مدع التعددامار التجاريدة التديظدة التددي  هدرر مدد  

 تيددظ  هددرر عةددوا  عدددة ،فددي العددال  (االةترةيددر)ار الشددةكة االلكتروةيددة اةتشدد
مع التجارة االلكتروةية التي تستخد  عساليب جديدة ومةتكرة لتدروي  الةاداعة 

ومدددع  دددال ا سددداليب )عسدددلوب  ،والتصدددول علددد  ععلددد  مسدددتو  مدددع ا رةدددا 
ك ومد  الد وتديظدة ةسدةيا   التسويق الهرمدي( الدات تمدو  ةدك شدركار متخصصدة

مليددوع شددخ   05ةلددع عدددد المتعددامليع ةاسددلوب التسددويق الهرمددي عكظددر مددع 
سدةة  الددول العرةيدةدخلدر  دال التجدارة و  ،مليدار دوالر 110م  مةيعار فاقر 

ودخلدددر العدددراق مددد  دخدددول االتدددتال سدددةة  ،واسدددعا   واةتشدددرر اةتشدددارا   ،0555
ماعيدة وخاصدة ةيع مختلف الطةمار االجت واسعا   واةتشارا   والقر قةوال   ،0552

 ،اسددددتخدا  عسدددداليب جديدددددة لتددددروي  الةادددداعة ،مةهددددا ةلمميددددعار عددددد   ،الشددددةاب
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عطدددداو عمدددددوالر كةيدددددرة وخاصدددددة ل فدددددراد فدددددي رعس الهدددددر  تيدددددظ عاد عددددددد  ،وا 
 .علف مشترك 105 المتعامليع معها في العراق عع

ممددددددا يتددددددت  علدددددد  الةدددددداتظيع دراسددددددة  ددددددال الشددددددركار وتشددددددخي  عظار ددددددا  
ةإلمدددداو الاددددوو علدددد  شددددركار  ع ميددددة الةتددددظةددددرع ومددددع  ةددددا ت ،االقتصددددادية

اةتشدددار  دددال ة المتمظلدددة  المشدددكلة، ومعالجدددة التسددويق الهرمدددي وطريمدددة عملهدددا
والتدددي قدددد  ،مدددع ا فدددراد ةددددوع اال تمدددا  ة ظار دددا ةواسدددع ارالتجدددارة ةددديع قطاعددد

قددددد تعيددددب عددددع  ةتخفددددي عسدددداليب متةوعددددة مددددع االتتيددددال تتددددر مسددددميار عددددد  
لسددل  والخدددمار ةسددةب العمددار التددي تدددفعها اتلددك المتعددامليع والمسددتهلكيع ل

 فدددديالةتدددظ للكشددددف عدددع اظددددر  دددال الشددددركار  يهدددددفولهددداا  ،تلدددك الشددددركار
واإلجاةددة  ،وةالتددالي عظر ددا فددي االقتصدداد الددوطةيالمتعددامليع معهددا مددع ا فددراد 

 ،المددوميعلدد  االقتصدداد  ا  سددلةي ا  المائلددة عع لهددال الشددركار تدداظير  الفرادديةعلدد  
 ،متاور عرةعةوالك امع  الوصفي والتطةيمي يعظ عل  المةهجواعتمد الةت

التةدايع ةديع التجدارة الظداةي  تادمعو  ،تامع ا ول تطدور التجدارة االلكتروةيدة
عددددر   وتاددددمع الظالددددظ ،االلكتروةيددددة والتسددددويق الشددددةكي والتسددددويق الهرمددددي
وتاددمع  ،وعوامددل اةتشددار اشددركار التسددويق الهرمددي ما يتهددا وطددرق عملهددا 

 ا فراد المة ميع إليها.في ةياع اظر  ال الشركار في  التركيعالراة  
 

 تطور التجارة االلكترونية األوع: المبحث
، االةترةيدددددر ةشددددداةعوال عع ةعلددددد   الةددددددلدراسدددددة تطدددددور التجدددددارة االلكتروةيدددددة 

 ARPANETاسد   عليدك يطلدق كداع شدةكي مشدرو  التميمدة فدي  دو فاإلةترةدر
 الددفا  وعارة فدي المتمدمدة الةتدوظ مشداري  وكالدة ةواسدطة وتمويلدك رعايتدك تد 

 ةةةداو الوقدر فدي الدك ا تمدر والتدي ،1968 سدةة فدي الدك وكداع ا مريكيدة،

 مدع خالهدا ةمدل ويمكدع ،صدعةة  دروف فدي تصمد عع يمكع متماسكة شةكة

  دي ا ولد  شدةكتيع إلد  ا رةاةيدر تمسدي  تد  وقدد عسكرية، تكومية معلومار
Milnet  والظاةيدة سدكرية،الع ةدالةواتي وتعةد  Arpanet  ةدالةواتي وتعةد 
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 وفدي ،لإلةترةدر ةالتميميد الةدايدة  دي وكاةدر معدا   الشدةكتيع رةدط وتد  ،المدةية

 ةواسدطة الشدةكة عةتداو ةدرةط ةامريكا المومية العلو  مؤسسة قامر 1691 سةة

 كوةدر تيدظ ،ٍ  Super Computer المددرة فائمدة الكمةيدوتر عجهدعة مدع ةخمسد

 مدا ةاتددظ رةطهدا وتد  ،NESFNE ةاسد  عدرف عساسديا   ا   ديك ةيةهدا فيمدا

الفمدرت  العمدود  دي الشدةكة  دال عصدةتر تتد  االتصاالر علو  إليك توصلر
 ةعد   هدرر 1980 سدةة ففدي ،في ال هدور عدة شةكار ةدعرظ   ،لإلةترةر

 ةاإلةترةدر توصديلها وتد CSNET وBITNET   شدةكة مظدل ا خدر  الشدةكار

 وتد  ةهدا خاصدة شدةكار ةإةشداو الددول مدع لعديددقامدر ا ظد  ،إةشدائها ةعدد

 ،إلةترةددرا ةاسد  يعددرف الكةيدر الة دا   داا وعصدة  ،ةاإلةترةدر توصديلها
 شدةكة علدف 055 مدع عكظدر ةديع ترةط التي الشةكار شةكة اإلةترةر وعصةتر

 المؤسسدار مدع الشدديد اإلقةدال مد  التعايدد فدي تجمهدا وعخدا ،العدال  تدول

 عدد وةلع .الشةكة  ال عل  والشركار ا ةتاظ راكعوم وا كاديمية التعليمية

فدي سدةة   مسدتخد  مليدوع 11411مدا يمدارب  العدال  فدي اإلةترةدر مسدتخدمي
0552
(1). 

 
 مههوم التجارة االلكترونية 

تعتةدددر التجدددارة االلكتروةيدددة مدددع المفدددا ي  التديظدددة ةسدددةيا  ومدددع عكظدددر عةدددوا  
ولهددداا تدددد  تعريددددف التجددددارة  ،عاصددددرالتجدددارة اةتشددددارا  وتدددداظيرا  فدددي االقتصدددداد الم

ومددع قةددل ا كدداديمييع  ،االلكتروةيددة مددع قةددل المؤسسددار والمة مددار الدوليددة
فمدد ةيةدر مة مدة التجدارة الدوليدة عع التجدارة  ،المهتميع ةهاا الةو  مع التجدارة

وتوعيدد   ،ةيدد  ،تددروي  ،االلكتروةيددة  ددي مجموعددة متكاملددة مددع عمليددار إةتددا 
امدا االتتداد ا ورةدي فمدد  ،(6)ة االتصاالر الكتروةيدةللمةتجار مع خال شةك

عما الةةك الدولي فمدد ةديع عةهدا  ،عرفها ةاةها إجراو ا عمال التجارية الكتروةيا  
ويتامع الك اإلةتا  التوعي   ،استخدا  شةكة التاسةة في تسهيل المعامار

 الةي  اإلعاع عع السل  والخدمار في السوق. 
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والتةميدددة االقتصدددادية فمدددد ركدددعر فدددي تعريفهدددا علددد  عمدددا مة مدددة التعددداوع 
إ هددار سددماتها فةيةددر إةهددا كددل عشددكال التعددامار ةدديع ا ةشددطة االقتصددادية 
سدددددواو كاةدددددر مؤسسدددددار ع  عفدددددراد والتدددددي تعتمدددددد علددددد  الةياةدددددار الرقميدددددة فدددددي 

  .(3)العمليار والتتويار سواو ةشكل صورت عو صوتي عو وظائق
هةاك العديدد مدع التعداريف فمدد عرفدر علد  عما عل  المستو  ا كاديمي ف

عةهددا عداة مددع عجددل تلةيددة ررةددار الشددركار والمسددتهلكيع والمدددراو فددي خفدد  
او  .(4)كلفددة الخدمددة والرفدد  مددع كفاوتهددا والعمددل علدد  تسددري  إيصددال الخدمددة

عةهددددا ةيئددددة تمكددددع وتسددددهل عمليددددة الةيدددد  والشددددراو للمةتجددددار والخدددددمار عةددددر 
مددددةه  تددددديظ فددددي ا عمددددال موجددددك إلدددد  السددددل   وتعددددرف عةهددددا ،(5)االةترةيددددر

ويتاددمع اسددتخدا  شددةكة االتصدداالر فددي الةتددظ  ،والخدددمار وسددرعة ا داو
وعخيدرا   .(2)واسترجا  المعلومار مع اجل دعد  اتخداا قدرار ا فدراد والمة مدار

وةيددد  المعلومدددار  ،فددداع الموسدددوعة الةريطاةيدددة عرفتهدددا ةاةهدددا عاقدددار العمدددل
 . (7)طة شةكة الكومةيوتر واالتصاالروالخدمار والسل  ةواس

 
  (8)أهمية التجارة االلكترونية

سهولة الوصول إل  ا سواق العالمية وتجاوع التدود الجعرافية واإلقليمية  -1
وعيدددادة معددددالر االتصدددال ةدددالعماو  ،عمدددا  السدددل  والخددددمار والمعلومدددار

لسددل  وةةدداو عاقددار قويددة فيمددا ةيددةه  والةتددظ عددع عمدداو جدددد وعددر  ا
  .والخدمار وتظه  عل  الشراو

والددك مددع خددال رةددط المخددعوع ةتاجددار السددوق  ،تتسدديع سلسددلة التعويددد -0
وةالتدددالي تدددوفير عشدددرار المليدددارار مدددع  ،وسدددرعة تلةيدددة اتتياجدددار العةدددائع

  .الدوالرار سةويا  ةتيجة تخفي  تج  المخعوع
الصدددورة العمددل علدد  مدددار السدداعة وسددهولة االتصددال ةددالة  والصددور و  -2

ممددا عد  إلدد   ،وتتددديظ المعلومددار عددع الشددركار والمة مددار ةاسددتمرار
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وتصدددددةي   ، هدددددور ةمددددداا  جديددددددة ل سدددددواق مظدددددل المدددددعادار االلكتروةيدددددة
تاتة الفرصة لديه  الختيارار واسعة   .مةتجار تسب ررةار كل عةوع وا 

تجةب الارائب علد  المةيعدار ففدي كظيدر مدع الددول ال تخاد  ا عمدال  -4
  .تروةية لاريةة المةيعارااللك

 ،تخفددي  تكدداليف اإلةتددا  مددع خددال إةشدداو مواقدد  الكتروةيددة ريددر مكلفددة -0
وعد  التاجة إلد  ععدداد كةيدرة مدع المدو فيع وتخفدي  تكداليف التسدويق 

يصدال السدلعة ةاقدل  ،ةالةسةة للشركار تيظ يت  الدتخل  مدع الوسدطاو وا 
دل السدفر لددول عخدر  لعمدد فةد ،و تخفي  التكاليف ةالةسةة ل فدراد تكلفة

صفمة عو لشدراو سدلعة يمكةدك عع يطلد  علد  خصدائ  كدل مةدت  وجميد  
ومع ظ  اقتةائها وتصلك ةاقل كلفة و و جدالس فدي  ،المةتجيع لهال السلعة

 .ةيتك
فرصة للشدركار الصدعيرة والمتوسدطة للتةدافس ةصدورة عسدهل فدي ا سدواق  -9

وتتد   ،واق وا سعار والمةافسدةالعالمية وجمي  المعلومار المتعلمة ةا س
الميا  ةتجرةة المةت  قةل طرتك في ا سواق مما يجةب الشدركار خسدائر 

  .فادتة
تيدظ تكدوع ةسديطة وجااةدة ورةيددة  ،فدت  فدر  إعاةيدة واسدعة واقدل كلفدة -2

  .ةالمعلومار في آع واتد
والدددك لوجدددود  ،إمكاةيدددة طدددر  وتسدددويق المةتجدددار الةدددادرة عةدددر االةترةيدددر -1

تجدددار ال يكدددوع الطلدددب عليهدددا مجدددديا  وفددداعا  إاا طرتدددر فدددي مةطمدددة مة
 .جعرافية متددة

 
 

 سلبيات التجارة االلكترونية 
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تعدر   ،ومةهدا ، ةاك العديد مع السلةيار في تطةيدق التجدارة االلكتروةيدة
وقدد تتعدر  ا ةشدطة االسدتظمارية  .العمليار المصرفية للمرصدةة االلكتروةيدة

و دددداا قددددد يجعددددل مددددع  ، ا عظةدددداو ا عمددددار والمفاجدددد رإلدددد  تراجدددد  فددددي عوائددددد
اسددتخدا  الوسددائل االلكتروةيددة المتمدمددة عةئددا  تتتملددك الةةددوك االلكتروةيددة كمددا 

و ةدداك مشددكلة دفدد   ،0551تصدل فددي ععمددة الةورصددار الماليددة العالميددة سددةة 
ومشددكلة ا دلددة الظةوتيددة فددي التجددارة االلكتروةيددة سددواو ةدديع  ،الرسددو  الجمركيددة

ومدددع السدددلةيار عيادددا  تمايدددة العامدددة  ،ركار عو ةددديع الشدددركة والمسدددتهلكالشددد
 ،ومةهدددا ،تيدددظ يتفدددةع المتتدددالوع ةاسدددتخدا  جميددد  عةدددوا  االتتيدددال ،التجاريدددة

ومدددع المشددداكل  ،اسدددتخدا  العامدددار التجاريدددة التدددي عصدددةتر  دددا رة عالميدددة
عع تيظ تت  ةاستخدا  عدة وسدطاو خاصدة   ،ا خر  إشكالية تسلي  الةااعة
فيكددوع التسددلي  ر ددع ةيددد  ددؤالو الوسددطاو مددع  ،المسدتهلك موجددود فددي ةلددد آخددر
عدع اع وصدول المةدت  قدد يدؤدت إلد   ،ةاتية جودة الةااعة وكفاوتها فادا  

و ةدددداك مشددددكلة السددددرية فددددي التعددددامار مدددد  المسددددتهلك والتفددددا  علدددد   ،تلفددددك
يشددوب  . وامددع الدددف  والسددداد تيددظ(9)المعلومددار الشخصددية والسددرية للعمدداو

فمد ال يوجد مستهلك تميمي عو ةائ  تميمدي. و ةداك  ،الخوف لد  المتعامليع
عوائدددق تتصدددل ةةدددو  الةاددداعة فهةددداك ةادددائ  يتتدددا  المسدددتهلك لمسدددها مظدددل 
ا قمشة عو شمها مظل العطور ومع المعوقدار عيادا  ااظدار الةفسدية فالتسدوق 

التدالي الادرر علد  فدي ا سدواق وة ا فرادعةر االةترةير يمة  التواصل ةيع 
و دددال المشدددكلة ال عالدددر  ،. ومشدددكلة المادددايا الماةوةيدددة(11)العاقدددار اإلةسددداةية

تيددددظ إع  ةدددداك دول يخلددددو المدددداةوع فيهددددا مددددع عت مسدددداولة  ،مشددددكلة عالميددددة
 ،وقدددد توجدددد قدددواةيع تتعلدددق ةالتجدددارة االلكتروةيدددة ،تخددد  التجدددارة االلكتروةيدددة

و مسمو  فدي دولدة يعتةدر ممةدو  ولكةها قد تختلف مع دولة إل  عخر  وما  
 .في دولة ظاةية
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التبةةةةاين بةةةةين التجةةةةارة االلكترونيةةةةة والتسةةةةويق النةةةةبكي  المبحةةةةث الثةةةةاني:
 والتسويق الهرمي 

عمدددا التسدددويق  ،إع مفهدددو  التجدددارة االلكتروةدددي قدددد اوردةدددال فدددي المسددد  ا ول
فهددو التسددويق عةددر شددةكة االةترةيددر عت اةددك  Network Marketingالشددةكي 
و ةددداك طدددرق لتتفيدددع التسدددويق كإعطددداو  .مددد   هدددور شدددةكة االةترةيدددر  هدددر

و ال الطريمة موجودة قةل  هور شةكة االةترةير مةدا  ،عمولة عةد ةي  سلعة
وتختلدف عددع  ،و ةدداك طريمدة جديدددة للعمدوالر تسددم  التسدويق الهرمددي ،المدد 

طد  الطريمة السداةمة )عت إعطداو عمدوالر للةدائ  المةاشدر( ةداع العمولدة ال تع
ةمددا علددد  مةيعددار العمدداو المشدددتريع للسددل  فدددي  عددع السددلعة المةاعدددة فمددط وا 

إقةدا  شدخ  ةشدراو مةدت   ةاةدكعت يمكع تعريف التسويق الهرمدي  ،المستمةل
فيصددة  عةددد الددك عمدديا لددد  الشددركة علدد  عع يمددو  ةإقةددا   ،عو سددلعة معيةددة

د الدك عةد ،شخصيع ةالشراو ظ  يمة   ااع الشخصاع عرةعة عشخا  ةالشراو
 2عشدددخا  عدددع اليمددديع و 2 يتصددل ا ول علددد  عمولدددة و كددداا كلمددا عشدددتر 

تتدد  تصددل العمددوالر إلدد  آالف  ،عشددخا  عددع اليسددار تصددل علدد  عمولددة
فدإاا كداع عددد ا شدخا  فدي اليمديع  ،ويشترط التواعع (1)الشكل  ،الدوالرار

يمددديع  10عةدددد الدددك يتصدددل علددد  عرةددد  عمدددوالر  ع  ،10وفدددي اليسدددار  10
ويةمدي فددي اليسدار ظاظددة ال ياخدا علدديه  شديئا  تتدد  يماةلهددا  ،يسددار 10تسداوت 

 .في اليميع ععااو آخريع
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اا ةم  الهر  مع عتد جواةةك ول  يةمدو مدع الجهدة ا خدر  فدا يسدتتق  ،وا 

وقد يتمق ا دة  عمولدة عكةدر مدع ا علد  كمدا فدي  ،عةد الك العميل عمولة
 .(0)الشكل رق  
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عما في التسويق العادت ) الشائ  ( فاع العمولة تعط  للمسوق ا ول فمط 
  .(2)وال يشترط التواعع كما في الشكل 

 
وسةب آخر الختاف التسويق الهرمي عع التسويق العادت )الشائ (، عع 

 التسويق ا خير  و متوالية عددية
 عاو 10=  0+  4+  2+  0+  1

 لتسويق الهرمي فهو متوالية  ةدسية اار طرفيع عيمععما ا
 عاو 10=  1+  4+  0+  1

 عاو 10=  1+  4+  0+  1عيسر 
عت  ددو جددعو  ،فالتسددويق الهرمددي  ددو ةددو  مددع عةددوا  التسددويق الشددةكي إاا

وةالتدالي ال يجدوع عع يطلدق عليدك تسدويق  ،مع التسويق عةر شةكة االةترةير
 ع )التسددويق  ،ع عةددوا  التسددويق الشددةكي ةددك جددعو عو ةددو  ةسدديط مدد ،شددةكي

الشدددةكي ياددد  عةواعدددا  متعدددددة  مدددع التسدددويق فهةالدددك التسدددويق ةددديع الشدددركار 
و ةددداك التسدددويق ةددديع ا فدددراد تيدددظ  ،وا فدددراد عت الشدددراو مةاشدددرة مدددع الشدددركة

  .يعر  فرد سلعة ويعر  الظاةي شراو ا(

مسوال
ق 
 عاألو

     

 العمولة تعطى للمسوق األول وال يشترط التوازن (3)الشكل 
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السددةب  ددو عةددد  ،إاا  لمدااا يطلددق علدد  التسدويق الهرمددي التسددويق الشدةكي
دخدددددول التسدددددويق الهرمدددددي تيدددددع التطةيدددددق فدددددي دول العدددددال   هدددددرر سدددددلةياتك 

فمةددد  فددي عرلدددب دول العددال ، كمدددا وجهددر لدددك االةتمددادار مدددع قةدددل  ،المختلفددة
  .وسةتطرق إل  الك في المةتظ الراة  ،فاد  الك إل  تتريمك ،علماو الديع

الددايع يتلمددوع لهدداا عاددطر المشددتركيع الددايع تورطددوا مدد   ددال الشددركار و 
ةددالظراو ةدددوع اال تمددا  ةالجاةددب الشددرعي إلدد  تسددمية  دداا التسددويق )التسددويق 
الشدددةكي( ةددددل التسدددويق الهرمدددي ةددددل ا كظدددر مدددع الدددك اعتةدددروا عع التسددددويق 

 (1)كمددا فددي الجدددول  ،الهرمددي يختلددف عددع التسددويق الشددةكي تسددب ععمهدد 
 .عدةال

 النبكي والتسويق الهرمي المههوم الخاطئ للتهر ة بين التسويق (1)الجدوع 
 التسويق الشةكيالنوت الثاني  التسويق الهرميالنوت األوع 

إعطددددداو مةلدددددع مدددددع المدددددال ةددددددوع  -1
 سلعة 

 وجود سلعة  -1

ال يتتدددا  إلددد  التدددروي  مدددع قةدددل  -0
 العميل 

يتتدددددا  إلددددد  التدددددروي  مدددددع قةدددددل  -0
 العميل 

 االتتيال ال يمو  عل  الةصب و  -2 يمو  عل  الةصب واالتتيال  -2
 

  .مصدر معلومات الجدوع أخ ت من استمارة استبيان أعدها الباحث
إةمدا الةدو  ا ول عةدارة عدع اسدتظمار  ،وفي التميمة كا مدا تسدويق  رمدي
فشددخ  يو دف عموالددك ويجلدب ظاظددة  ،المدال عدع طريددق سدعر الفائدددة )الرةدا(

ي يتصددل وةالتددال ،عشددخا  عددع اليمدديع وظاظددة عددع اليسددار يو فددوا عمددواله 
عل  عمولة مظل الةو  الظاةي الات يسوق سل  إرةاتها عكظر مع الرةا ويجلب 

ويتميددددعاع  ،وكا مددددا يتتددددا  إلدددد  تددددروي  ،عياددددا ظاظددددة يمدددديع وظاظددددة يسددددار
 .و اا ما سةواتك في المةتظ الراة  ،ةاالتتيال
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ماهيتها وطرق عملها وعوامع  نركات التسويق الهرميالمبحث الثالث: 

 .(11)انتنارها
مةهدا  دي الشدركار  ومدا يهمةدا ةاك ااالف مع شركار التسويق الهرمدي 

 -:ومع  ال الشركار ،الكةيرة العاملة في المةطمة العرةية وخاصة في العراق
 

  Questنركة  :أوال
ممر دددددا فدددددي  وةدددددك كوةدددددك عملدددددر عوال  فدددددي صدددددك  ،1661تاسسدددددر سدددددةة 

ةي  سل  عخر   ع ظ  اةتملر إل  تص ،Qnet ظ  ريرر اسمها ال  ،العمار
 ،عاددعاف سددعر ا مددع الددا ب المصددةوعة مةددك 0إلدد   4العمددار كاةددر تمظددل 

مليددوع عميددل فددي  2 يمددارب و ددي اار اةتشددار واسدد  يمدددر عدددد عمائهددا مددا
 0552دخلددر للعمددل فددي العددراق مةددا ةدايددة االتددتال سددةة  ،جميدد  دول العددال 

عددع طريددق عمائهددا  ولكةهددا تدددير ععمالهددا ،وال يوجددد لددديها مكتددب فددي العددراق
رردد  تاددر ا  ،دولددة 199ةاسددتخدا  االةترةيددر والددايع يةتشددروع فددي عكظددر مددع 

 .والسةب في الك يعود إلد  الشدةكة العالميدة االةترةيدر ،في ارلب دول العال 
تسدددتخد  الشدددركة التسدددويق الهرمدددي )عو التسدددويق المتعددددد الطةمدددار( لتسدددويق 

ولهددداا ال  ،شدددةكة االةترةيدددر و دددو جدددعو مدددع التسدددويق الشددةكي عةدددر ،مةتجاتهددا
يجددوع تسددميتك التسددويق الشددةكي  ع التسددويق الهرمددي  ددو جددعو مددع التسددويق 

 الشةكي كما اكرةا ساةما .
طريمدددة االشدددتراك يجدددب للدددات يريدددد عع يعمدددل مددد   دددال الشدددركة عع يصدددة  

ولكددي يددت  الددك عليددك عع يشددترت سددلعة ال يمددل  ،عاددوا  فيهددا يسددم  )عمدديا(
عت ال يستطي  عع يشترت مع  ،عخر عميلعع طريق  دوالر 255سعر ا عع 

دوالر عمولدددة عةددددما يددداتي  005عةدددد الدددك  تمةتدددك الشدددركة  ،الشدددركة مةاشدددرة  
وكلمدددا اعداد العددددد ياخدددا  ،وظددداظ عدددع اليسدددار ،ةدددظاظ مشدددتريع عدددع اليمددديع

 .عمولة ةشرط التواعع يميع م  اليسار
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 ،دوالر 1005و ةدداك قيددود علدد  العمددوالر فددإاا تمددق خمسددة عمددوالر عت 
والتصدول علد  العمدوالر يدت  عدع  .(16)دوالر فمدط 1555فاع الشركة تعطيك 

  .عو الفيعا كارد (E-card)طريق 
 

  Qnetمنتجات نركة 
عدددع طريدددق التسدددويق الهرمدددي مجموعدددة متةوعدددة مدددع  Qnetتسدددوق شدددركة 

وةالتدالي تسدعر ا  ،المةتجار ) و ي مةتجار تصرية )ال تتوفر في ا سدواق(
مظدددل شدددركة  ،تصدددةعها لهدددا شدددركار متخصصدددة ةشدددكل تصدددرت ،وكيدددف تشدددا
Amezcua   وشددركةCrystal Collection Hmalayan  وشددركةVeloci-Ti). 

كددالمر   (13)مجموعددة متةوعددة مددع مةتجددار الطاقددة Amezcuaوتةددت  شددركة 
ملد   65ة ةصدف قطر دا شدفاف ةمستدير  يةعجاج: و و قطعة  Bio Discالتيوت
 .طاو للسوائل عو ا طعمة ليعطيها طاقةيستخد  كع ،مل  15سمكها 

و ددي عةةددوب يركددب علدد  ماصددة السددوائل  : Straw Tubالقصةةبة األنبوبيةةة
تسدددتخد  كماصدددة للسدددوائل تيدددظ تركدددب علددد   ،ملددد  1ملددد  المطدددر  25الطدددول 

 ماصة السوائل لكي تعود السوائل ةالطاقة.
ملد   29مصدةعة مدع ا لمةيدو  الخدا  الطدول  :Energy Shellصةدفة الطا ةة 

االستخدا   توصل م  صدةةور المداو لكدي يخدر  المداو مدعود  .مل  10المطر 
 .ةالطاقة
 21مدع العجدا  معالجدة ةتمةيدة الةداةو المطدر  مصدةعةChi Pendant:  ةلدة 

  .مل  تستخد  كمادة إلعطاو طاقة للجس  5مل  السمك 
مصدةو  مدع مدادة المصددير  : pewter bio discالمدر  التيدوت المصدديرت

ملدددد  االسددددتخدا  توادددد  ا طعمددددة والسددددوائل علدددد   6ملدددد  السددددمك  65مطددددر ال
  .تيظ يولد مجاال  مع الطاقة يؤظر عل  مااق ا طعمة والسوائل ،المر 

 Himalayan Crystal Collectionوتةدت  شدركة 
مجموعدة متةوعدة مدع  (14)

المجو رار مع ةلورار عجاجية مع جةال الهيمايا مرصعة ةمط  مع الدا ب 
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ادددة و دددي علددد  عشدددكال متةوعدددة كالشدددكل الددددائرت والكدددروت وايادددا  شدددكل والف
دوالر إلددد   455الصدددليب وةةددددول ورير دددا مدددع ا شدددكال ويتدددراو  سدددعر ا ةددديع 

وتتدددراو   Bernhard H. Mayer. و ةدداك مجدددو رار شددركة (15)دوالر 1645
 .دوالرا ( 05دوالر م  مصاريف الشتع ) 0545 – 925عسعار ا ةيع 

 veloci_tiطاقةو ةاك قائد ال
و ي قائد مستديرة اار علواع متةوعدة  ،(12)

تمول الشركة المةتجة إةها تتتوت عل  طاقدة و دي مطليدة فدي ةعد  جواةةهدا 
دوالر  265دوالر إلدد   205ةالددا ب والفاددة والتيتدداةيو  وتتددراو  عسددعار ا ةدديع 

 .دوالر( 05)م  مصاريف الشتع 
 physicومةددت   Bio silver22مظددل صدداةوع  ،ومةتجددار العةايددة الشخصددية

radiance  للتفا  عل  الةشرة ومرش  الماوHome pure. 

و دو ردااو مكمدل مدع ا ليداف و ةدداك   Fiber Fitمظدل والمنتجةات الذ اييةة:
وشدددراب  .و دددو عةدددارة عدددع عيدددر عوراق العيتدددوع الخادددراو  oieعيادددا  شدددراب

Nutrisky  و دددددددو عةدددددددارة عدددددددع مدددددددعي  مدددددددع العصدددددددائر مددددددد  فاكهدددددددة سدددددددويتةيا
 .(17)كرفياما

 -inوتمددد  عياددا  خدددمار وسددل  فددي مجددال االتصددال مظددل اسددتخدا  خدمددة

voice   دوالر مدع  025إلد   065عت تةي  لك الشركة ةرةام  يتدراو  سدعرل ةديع
اجل تخفي  عسعار المكالمار الهاتفية ةاإلاافة إل  عجهعة موةايل مظل ةوكيا 

e 52  دوالر وجهداع  165ةسدعرBlack berry 9700  دوالر مد   1055سدعر ة
 .(18)دوالر مصاريف الشتع 95

 ،دوالر 025وتمدددد  دورار تعليميدددة عدددع اإلدارة وشخصدددية اإلةسددداع ةسدددعر 
دوالر ال تشددمل  11245دوالر إلدد   025وتمددد  عددرو  سددياتية تتددراو  ةدديع 

و ةدداك سددل  عخددر  مظددل  ،(19)مصدداريف السددفر وال عوقددار ا عيدداد والمةاسددةار
دوالر مددددد   1165دوالر إلددددد   215فدددددة تتدددددراو  ةددددديع السددددداعار وةاسدددددعار مختل

 . (61)مصاريف الشتع
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 Gold Mineint   ( GMI )كة منجم ال هبنر  ثانيًا:
 Qnetة دشرك GMIك شركة دتشاة .11/0/0555تاسسر في الةروي  ةتاريخ 

إةمدا تعتمدد علد  شدركار إلةتدا  السدل  وعملهدا  ،مع تيظ إةها ال تةت  السل 
 (0)و ال السل   ي سل  تصرية كما في الجدول  ، و تسويق  ال السل 

 وأسعارها  دوالر GMIسلو نركة  نما ج من( 9الجدوع )
 وقر التسلي  ظمةها السلعة

 تتراو  ا سعار ةيع ساعار متةوعة
105 – 155 

 خال شهر

 خال شهر 125 عو  ساعار عادت
 خال شهر 125 عوجيع عقا  تةر
 خال شهر 25 قل  تةر عادت
 ا  يوم 45خال  1000 قل  اريةس كويل

 خال شهر 145 قل  فاي
 قدددادة ةددددوع طددداو ا ةدددي عةدددة

 ررا  15
 خال شهر 1055

  15قدددددادة ةطددددداو ا ةدددددي عةدددددة 
 ررا 

 خال شهر 1055
  متعير ررا  05عمار ا ةية عةة 

  omhttp://www.goldmineint.cالمصدر:

 ،Qnet ةدة فدي عملهدا لشركددل الشركة ةطريمدة التسدويق الهرمدي مشاةهددتعم
 ةاك ةع  االختاف مع ةاتية خطة العمل تيظ إع المشترك عليك  ععإال 

دوالر عائد مصداريف الشدتع ويجلدب واتدد يمديع وواتدد  95شراو سلعة ةمةلع 
وظاظدة  ظ  ةعد الك يجب عع يجلب ظاظة يمديع ،دوالر 25يسار لكي يستتق 

 25يسددار ياخددا  2يمدديع يمداةله   2و كدداا كلمدا عصددة   ،دوالر 25يسدار لياخددا 
ولكددع عةدددما يصددل إلدد  الددرة  الخددامس فدداع الشددركة ال تعطيددك المةلددع  ،دوالر

والمسدط الظداةي  دو  ،(61)رد  05إةما تتتف  ةك كمسط عول لسةيكة ا ةية تدعع 

http://www.goldmineint.com/
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م  مات ة عع  ةاك  .الرة  العاشر ظ  الخامس عشر تت  يت  سداد قيمتها
دوالر وعةد ا سيتصل عل   95دوالر ةدل  005خططا   متةوعة مظل الةداية 

  .دوالر 115
قيمددة سددلعة معيةددة تصددل  ددال السددلعة ةعددد دوالر  95ةعددد دفدد  : طريقةةة الةةدفو

وكددل عسددةو  يددت   .دوالر قيمددة الشددتع 15شددهر مددع دفدد  المةلددع مادداف اليهددا 
 055علددد  عع ال تتعدددد   (66)ل يدددو  عتددددوالدددك كددد ،دفددد  العمدددوالر لمسدددتتميها
ويدت  السدتب عدع طريدق )اإليكدارر( و دو شدةيك  (63)دوالر في ا سةو  الواتد

 .دوالر 95تيظ إع قيمة اإليكارد  )ةكارر الموةايل(
 

    Dxnنركةثالثًا: 
ممر ددا فددي ماليعيددا يتركددع عملهددا فددي تصددةي  وتسددويق  1662 سددةةتاسسددر 

ومةتجدددددار العةايدددددة الشخصدددددية  ،والمشدددددروةارالمكمدددددار العاائيدددددة وا رايدددددة 
ولددديها عكظددر مددع عرةعددة مايدديع  (64)والمةتجددار المةعليددة وة ددا  معالجددة الميددال

 ،وتتركدددع مكاتدددب الشدددركة فدددي جةدددوب شدددرق آسددديا ماليعيدددا ،مدددوع  تدددول العدددال 
ودخلدر إلد   ،سدرلةكا ، وةدك كوةدك ،تاياةدد ،الفلةديع ،ةيةال ،اةدوةيسيا ،الهةد

ودخلددر  ،السدعودية ،الةتدريع ،عمدداع ،ةيددة مظدل دولدة ا ردعةعد  الددول العر 
ولددددددديها عدددددددد مددددددع المكاتددددددب فددددددي  0552إلدددددد  العددددددراق ةعددددددد االتددددددتال سددددددةة 

  .(62)مع كل شهر يت  توعي  ا رةا  فيها 00وةتاريخ  .(65)المتاف ار
مجموعددة مختلفددة مددع السددل  مةهددا  DXNتةددت  شددركة  :DXNمنتجةةات نةةركة 

وعشرةك عخر  مظدل  ،لتي تشمل المهوة والمهوة السوداووا ا راية والمشروةار،
 ،cocozhi والةعةدددددا  ةدددددداس و ،وشدددددات السددددددةةلة ،عا دددددي موكددددددا وفيتدددددا كافيددددددك

Nutrizhi، Cordypine، Morinzhi، Nonizyme،  والعصددددائر مظددددل عصددددير
ومكمدار راائيدة مدع  .(67)وخل الفواكك ورير ا ،وا ةاةاس ،والكيو ،الكركديك

 يوكدورد ةيةسد ،مةها ريشي جاةو وسدةيروليةا والفطدر عللدوتيعةوا  مع الفطر 
 RGGL، Mycoveggie، Ganocelium، potenzhi، Monascusومسددددددددتوق 
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وتةت  عياا  مجموعة متةوعدة مدع مستتادرار التجميدل والعةايدة  .(68)ورير ا
 Ganozhiو Aloevةالةشددرة مظددل 

و ةدداك عياددا  المةتجددار المةعليددة مظددل  ،(69)
. وتةددددددت  عياددددددا  (31)اعهددددددا للصددددددتوع وا رادددددديار والسدددددديارارالمة فددددددار ةاةو 

مجموعددة مددع مةتجدددار العةايددة الشخصددية مظدددل الصددواةيع ومعجددوع ا سدددةاع 
  .، ومصفيار الماو(31)والشامةو والعطور

DXNطريقةةةة العمةةةع فةةةي نةةةركة 
تعمدددل الشدددركة ةمةددددع التسدددويق الهرمدددي  (36)

ية االعتياديدددة تشدددترت والعادددو  .عع يكدددوع العادددو اعتياديدددا عو تةفيدددايا  يجدددب و 
PV 155دوالر وتتصل عل   15سل  ةما يمارب 

سل   6و ي تعمة مع  (33)
للتصدول علد   العادوية  .مةتدة 9%وتتصدل علد   (24)مع المواد العاائية 

دوالر لتتصدددل علددد   010ةسدددعر  (35)مةدددت  12التةفيايدددة يجدددب عليدددك شدددراو 
255 PV   ل علددد  ومدددع عجدددل التصدددو  .مةتدددة مدددع قيمدددة الشدددراو 6%وتعطددد

كل شهر  PV 155العاوار ةشكل ظاةر يجب عع يشترت الشخ  ما يعادل 
وكلما اشتر  ععاداو اخدريع عدع طريمدك تجمد  ةمداط  ،ليتاف  عل  العاوار

PV ومددع خددال العدداوار يتةدديع  (2)كمددا فددي الجدددول  .عكظددر وتددعداد العدداوة
 .21% -9%تيظ إةها ترتف  مع  ،ممدار ا رةا  التي تتصل عليها الشركة

 
 ( العلوات التي يحصع عليها الهرد 2جدوع ) ال

 علوات PVنقاط 
155 %9  

255 %9 

1555 %10 

0555 %10 

2005 %11 

4055 %01 

  http://www.dxn2u.com/plan/remuneration.phpالمصدر :
 

http://www.dxn2u.com/plan/remuneration.php
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 لتسويق الهرمينركات اعوامع انتنار 
مةهدددا مدددا يتعلدددق  ، ةددداك عددددة عوامدددل عدر إلددد  اةتشدددار التسدددويق الهرمدددي

فخددددال السددددةوار العشددددر ا خيددددرة عصددددة   ةدددداك  ،ةاسددددلوب التسددددويق الهرمددددي
المئار ةل عاالف مع  ال الشركار تول العال  واةتشرر وتوسعر كظيرا  في 

تيددظ يمدددر  0552ومةهددا العددراق وخاصددة ةعددد عالتددتال سددةة  ،الدددول العرةيددة
مكاتدددددب فدددددي شدددددركة لدددددد  ةعادددددها  05عددددددد الشدددددركار العاملدددددة ةددددداكظر مدددددع 

والةع  ااخر ال يتتا  إل  مكاتب  ع اإلعاع والتعامار مع  (32)العراق
وتسددلي  الةادداعة والعمددوالر يددت  مددع  ،ةيدد  وشددراو يددت  عةددر شددةكة االةترةيددر

  .خال العماو ا قدميع
اسدددتخدا   ،مةهدددا ،شدددار ةطدددرق عديددددةواسدددتطاعر  دددال الشدددركار مدددع االةت

مواقعهددا فددي االةترةيددر تيددظ إةهددا تمددد  ةفسددها علدد  عةهددا التددل لمشددكلة الفمددر 
وعةهدددا تمدددد  إليدددك عملدددك الخدددا  الدددات سددديجعل مةدددك صددداتب مايددديع وعةدددر 

وتمول عع  ةاك سمف ل رةا  إاا تجاوعتدك فدي اليدو  الواتدد  ،جالس في ةيتك
و دي ةدالك تدوتي ل فددراد  ،مدع الخسدارة فإةهدا لدع تددف  لدك لكدي تتمدي ةفسدها

وتمدد  ةفسدها علد  عةهددا  ،عةهد  سديتمموع  دال ا رةددا  الهائلدة فدي اليدو  الواتددد
وعةهدا تسدا    ،الراعي الرسمي لمساةمار السيارار والداع  الرسمي للمتساةميع

عع دد  طريمددة الةتشددار  إع (37)فددي مسدداعدة الفمددراو ورير ددا مددع طددرق الدعايددة
و الدعايدددة المجاةيدددة فلددديس  ةددداك عةدددائع للشدددركة فكدددل عةدددوع  دددال الشدددركار  ددد
 فكددل المتعدددامليع  ددد  عمدداو لدددديها ويتتدددت  علددديه  عع عمددديايجددب عع يكدددوع 

وعملهدد   ددو إقةددا   ،يكوةددوا مددو فيع دعايددة ةدددوع عجددور لددد   ددال الشددركار
عشخا  آخريع لشراو عت سلعة وةات سدعر مدع اجدل التصدول علد  عمولدة 

ولهدداا يسددتعمل العمدداو عسدداليب  ،تددي عةفمددر لشددراو السددل السددترداد ا مددوال ال
 شت  مةها:
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 ،اسدددتخدا  االةترةيدددر عدددع طريدددق مواقددد  التواصدددل االجتمددداعي والتعدددارف -1
تيدظ يطدر  الموادو  للةمدان ةديع الشدةاب ويسدتخدموع جميد  ا سدداليب 

واةدك يةمدي عاقدار  ،عع  ةاك فوائدد ع يمدة وعرةدا   ائلدة ،مةها ،لإلقةا 
 الطمدو   ،جديدة مدع خدال التعدرف إلد  عشدخا  جددد واةدك يلةديإةساةية 

وال يتتدددا  إلددد   ،كمدددا ياددديف إليدددك خةدددرار مظدددل العمدددل علددد  االةترةيدددر
 . (38)مةالع كةيرة فمط اشترت سلعة تصة  رةيا  

وعع سددعر  ،(39)ويمدددموع صددورة علدد  عع السددل  جيدددة جدددا  وعةهددا رخيصددة -0
عمددا التسددويق الشددةكي  ،طاوتددا ب إلدد  الوسدد 80%وعع  20%المةددت   ددو 

)كما يسموةك( فاع الشركار تتماس  معه  الرة  مع عجدل فائددته  فتمسدمك 
تدددوع   60%رةددد  للشدددركة و 05%مدددع السدددعر المةدددا  فدددي السدددوق و %20

  .(41)عموالر للعماو
ويسدددتخدموع عيادددا  شدددهادار مدددع طةمدددار مختلفدددة مدددع المجتمددد  يعرفدددوع  -2

 ،خدددري  صددداتب مكتدددب عمددددار ،ةا عمدددال ولددديس ةا سدددماو مظدددل طالددددب
سددائق يمتدددتوع العمددل مدد   ددال الشددركار  ،طةيددب عسددةاع ،مدددرس فيعيدداو

 ،مددع عجددل اإليتدداو ةدداع كددل طةمددار المجتمدد  تشددارك فددي  ددال الشددركار
   دل يتمدي المداةوع  .فمظا  في عتد المواق  يدت  سدؤال متاميدة اسدمها  

ع  عو ال تمول لك فةدل عع تجيةك إجاةة قاةوةية ة ،معفلي التسويق الشةكي
واع التسددويق الشددةكي  ددو طريددق الةجددا   ،عةهددا اشددتركر وتممددر إيددرادار

ويمدموع عةفسه  عل  عةه  ةاصدتيع لدك واع  .والظروة واةك يتمق ا تا 
مصلتتك  ي العليا واةك يجب عع تجتهد وتصةر لتتصل علد  عمدوالر 

 . (41)كةيرة وةسرعة
ةمدا لتدل  ،لمشاكل ا فراد فتسب ويمدموةها عياا  عل  عةها التل ليس -4 وا 

 . (46)تيظ إةها تسا   في تل مشكلة الةطالة ،مشاكل االقتصاد المومي
استخدا  عةارار رةاةة ةشكل مستمر مظل لمدد ريدرر  دال التجدارة تيداتي  -5

 1055وعةدددر مددددير ةفسدددك وآخدددر يمدددول إع دخلدددك  ،عو ريدددرر تيددداتي كليدددا  
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سددتفعة مظددل التسددويق الشدددةكي ال واسددتخدا  عةددارار م ،دوالر فددي ا سددةو 
ومددع يمددول عكددس الددك فهددو جا ددل ةتركددة تطددور الةشددر عةددر  ،مفددر مةددك
 . (43)التاريخ

مظدددددل  دددددي التدددددل  ،يتددددداولوع دائمدددددا  جعلهدددددا التدددددل للمشددددداكل االجتماعيدددددة -9
 ،و ددي التددل لةةدداو ةيددر وتكددويع عائلددة ،للددتخل  مددع الو ددائف التمليديددة

وقته  وجهدد   ويةفمدوع مدع فاصة   ةاك ااالف مع الشةاب يادتوع ةد
مدددداله  الخددددا  مددددع عجددددل إةجددددا   ددددال الشددددركار التددددي تددددرة  المايدددديع 

 .و اا ما سةةتظك في المةتظ الراة  ،وتعطيه  الفتار

فعةددددما تدددعداد  ،لدددديها مروةدددة عاليدددة لمواجهدددة المشددداكل التدددي تتعدددر  لهدددا -2
  عددد االةتمادار الموجهة لها مع الةاتية االقتصادية والشرعية تلجد  إلد

تيدظ ريدرر  questكمدا فعلدر شدركة  ،تعيير اسدمها ،مةها ،مع الخيارار
 .Q netاسمها إل  

عصددددة  ا فددددراد المةتمدددديع لهددددال الشددددركار يةفمددددوع مددددع عمددددواله  الخاصددددة  -1
و ددداا مدددا تلمسدددك الةاتدددظ مدددع خدددال الممددداةار  ،للدعايدددة لهدددال الشدددركار

 .الميداةية ومع خال استمارة االستةياع
 

 .أثر ه   النركات في المتعاملين معها :رابوالمبحث ال
يمكددددع عع ةجمددددل آظددددار  ددددال الشددددركار ة ظددددار ماليددددة علدددد  ا فددددراد وعلدددد   

تةدديع يظر ددا علدد  ا فددراد اف ،اجتماعيددةعخددر  االقتصدداد الددوطةي وآظددار ةفسددية و 
فاسدعار ا ةا  دة  ،عسعار السل  التي تطرتها  دال الشدركار ارتفا مع خال 

ولكدي  ،يشتروع  ال السل  مع عجل التصول علد  العمولدةجدا  ولكع ا فراد 
 ،ال تتوجددك االةتمددادار إلدد   ددال الشددركار ةسددةب ا سددعار الةا  ددة لمةتجاتهددا

وتد  مات دة  ،واقإل  تسدويق سدل  تصدرية ريدر متدوفرة فدي ا سد اجا تلفاةه
 خدمار التي تمدمها  ال الشركارعع جمي  السل  وال الك في المةتظ الظالظ

 .تصرية
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عسدددعار سددديت  اتتسددداب ظدددر  دددال الشددركار علددد  ا فدددراد ع يدددت  تتديددددولكددي 
والددك مددع  ،وعسددعار ا التميميددة فددي السددوق  ددال السددل  لددد  الشددركارةعدد  

  ادةال : ،(4)تصيع في  اا المجال، اة ر الجدول خال عراها عل  المخ
 

 الحقيقية أسعار سلو التسويق الهرمي (4)الجدوع 
السعر في  نوت السلعة

 لنركة*ا
السعر في 

 **السوق
الهرق بين 
 السعرين

النسبة الميوية 
 للسعر الحقيقي

من نركة Bio Disc  رص 
Qust    422 42 362 12 

 Qust   452 45 425 12  لدة الطا ة من نركة

 GML  02 0 63 12 لم حبر من نركة 

 GML 152 32 122 22ساعة من نركة 

 125 %    متوسط النسب 

 .   األسعار أخ ت من موا و النركات في اإلنترنته* :المصدر
هذاا عذعر تيري ذذد ععذ  لذرل ةذذل عذلعة للذذى المتتاذمع عتحظةتأذظ  ذذ      ذة   ذذظ  **

التم  ظ للى  يمممع فذد االذل العذراق ولظةوذل وأللذه ألن هذاع السذل   اذرية  ذ  

العلم  ن ععرهظ يتع ى لشرون ضعف عذعرهظ القيميذد ةمذظ عذمع عشذمر هذيا   ذ ير 

 .حظةة ال اللمة فد عوةيظالت

فمدط مدع  125% اعال عع سعر السل  التميمي  دو (4) يتةيع مع الجدول
مددع سددعر السددلعة  1210%عت عع عرةددا  الشددركة تسدداوت  ،عةددد الشددركةسددعر ا 

ة تمتسد  طر  السؤال ا تدي  دل عع الشدركيمكع  ةا  ،مطروتا  مةها العموالر
؟ لإلجاةدة علد   داا السدؤال مداو العالشدركة و دعي ا رةا  م  العماو كما تد

سددةةيع تمسددي  ا رةددا  مددع خددال طريمددة التسددويق الهرمددي المتةعددة لددد   ددال 
الدددات  (4)شدددكل فمدددع خدددال ال ،كمظدددل لدددالك Qnetوسدددةاخا شدددركة  ،الشدددركار

فاةددك  ،سددلعكعةدددما يمتةددي الشددخ   ُياتدد  عع ،اظ طةمددارع  ددر  مددع ظدديةددي
فلكدي  (44)دوالر 255وعدةد  سدعر لكدي يكدوع عمديا   دو  ، يتتول إلد  عميدل

عت مجمدو   ،يشدتروع مدع الشدركةيسار  2يميع  2ب ليتصل عل  عمولة يج
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طدي وتع ،دوالر تتصدل عليدك الشدركة 4655ةمةلدع المشتريار  دي سدة  سدل  
 .دوالر 005مةلع ا ول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التاليتيع : يمكع تساب عرةا  الشركة مع المعادلتيع إا

C=A+B----------------(1)             

Cالمةلع الكلي المدفو  مع قةل الشركة = 
A  دوالر 651= المةلع المعط  للشخ                        
B  سل (  7) == الميمة التميمية للسل1625ةسةة السعر التميمي% 

K=Y-C----------------(2)                                                                     

K  عرةا  الشركة = 
Y(  7= عسعار السل  ) سل 

 دوالر ويحصع 722 ةاألوع ينترى ب
 دوالر عمولة 922 علا

 QNET القاول للى لمولة  ع شرةة (4) الشكل

دوالر  722ة الثاني ينترى ب
 واليحصع علا عمولة

 الرابو ينترى 
دوالر وال  722ة ب

 يحصع علا عمولة

 

 

 ةالخامس ينترى ب
دوالر واليحصع  022

 علا عمولة

 

 

 السابو ينترى 
دوالر وال  722ةب

 يحصع علا عمولة

 

 

 ةالسادس ينترى ب
دوالر وال  022

 يحصع علا عمولة

 

 

اوالة  022 ةالثالث ينترى ب

 عمولة وال يحصع علا
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 A = 250     وةما اع                       

  =4900     B 12.5   612 = ي Bوقيمة 
    100                           

                    Y = 4900                                        
 يةت  : ا ول  إعتمادا  عل  المي  الماكورة آةفا   دلةااع ةعو  ةالمعا

250+ 612 = 862  
 دوالر  862 ي  Cقيمة  إاا

  :                               4038 = 862 – 4900يةت ظ  ةعو  ةالمعادلة الظاةية 
 190ل سددةعة عمدداو لددديها مةلعددا  ممدددار لكددل عع الشددركة تعطددي   دداا يعةددي

عت ةسدةة  (دوالر عمولدة 651الميمة التميمية للسدل  عائددا  والات يشمل) ،دوالر
 ويعيد ،للشركةعرةا  صافية  86%دوالر عت عكظر مع  4038وتاخا  ،%1210

فددإع العمولددة  ،(45)عمددوالر تعطدد  للعميددل  دداا الددرة  إاا علمةددا عع كددل خمددس
دل مةهدددددا سدددددلعة دوالر ويعطدددددي ةدددد ،005الخامسددددة ال ياخدددددا ا عت يتددددر  مدددددع 

Qnet تاكارية  اا في شركة
(42). 

 ةفدددإع العمولدددة الخامسدددة يدددت  االتتفدددا  ةهدددا والعاشدددر  G M Iعمدددا شدددركة 
ردددد  مددددع  05والخامسددددة عشددددر تتدددد  يصددددل المةلددددع إلدددد  قيمددددة سددددةيكة وعةهددددا 

دوالر والعمولددة  ددي  95  ددو 04عيددار  فددإاا كدداع سددعر رددرا  الددا ب ،الددا ب
 955ويمدديع مشدترك  955تدا  إلد  جلددب  داا يعةدي عع العميددل يت ،دوالر 25

كمدا  ،تيارتتد  يتصدل علد  السدةيكة و داا عقدرب إلد  المسدتمشترك يسار 
االشدتراك عع يوافدق المشدترك علد  الشدروط  ارةاسدتم تشترط الشركة عةدد مدلو

والتي مدع ادمةها عع )الشدركة لهدا التدق فدي إةهداو االتفداق فدي عت وقدر مد  
ب المشددترك مدع التصدول علد  مسددكوكة عت إاا اقتدر  ،(47)عو مدع دوع سدةب(

ا ةية وعراد عع يتم  ظمةها يمكع للشركة عةد إةهاو االتفاق معدك وترماةدك مدع 
كمدا عليدك عع يشدترت مةدت  واتدد كدل سدةة للتفدا  علد  العادوية  ،المسكوكة

 .(48)و ةاك طرق عخر  لستب مةالع عخر  مع العماو.ةشكل إجةارت
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مددل ا فددراد وةالتددالي علدد  االقتصدداد عمددا تدداظير التسددويق الهرمددي علدد  مج
ا عع ا عدددددداد فدددددي إ ،مدددددع خدددددال صددددديعة التسدددددويق الهرمددددديالدددددوطةي فيتةددددديع 
  .(0)ةشكل متوالية  ةدسية وكما في الجدول عداد التسويق الهرمي ت

تسويق الهرمي بهرو تساوي جهة إعداد المنتركين في ال: (5) الجدوع
 اليمين مو اليسار

1 94 4569 

0 101 1160 

4 009 19214 

1 010 20291 

19 1504 90029 

20 0541 121520 

 
والايع يمظلوع  ،يئا  الهر  عت آخر رقميع لع يستلموا ش  اا يعةي عع قاعدة

عمدا فدي التتليدل  .تليدل الة درت داا  دو الت المشاركيع،مع عدد ا فراد  %20
 ي فدددإع ةسدددةة الخاسدددريع علددد  مسدددتو  االقتصددداد الدددوطةي ععلددد  ةكظيدددرالعملددد

 05الددات يادد   (0) العمليددة سدديكوع كمددا فددي الشددكلفشددكل الهددر  فددي التيدداة 
فإاا فتتةا فرعا  آخر مع رعس الهر  مع الةمطدة  ،مشتركا  في التسويق الهرمي

A   (0)آخر وتةيع لةا مع الشكل  ا   مشترك 05فسةتصل عل.  
 .(49)دوالر )عكظر مما دفعوا( 205مع العماو تصلوا عل   %2
 .دوالر )عت عقل مما دفعوا( 055او تصلوا عل  مع العم %4

 .دوالر )عقل مما دفعوا عياا ( 005مع العماو تصلوا عل   %8

 ل  يتصلوا عل  شيو %86

فمددط فددي  0%ار وعع الفائدددة لددد لددع يسددتفيدوا مددع العمدد 61%عت عع ةسددةة 
 الهر . رعس
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 والددددايع يتمااددددوع مئددددار مدددد  العلدددد  عع عكظددددر الموجددددوديع فددددي رعس الهددددر 
  Qnetمظددل ماليعيددا  ع شددركة ،المايدديع مددع الدددوالرار  دد  مددع الدولددة اال 

 .ماليعية
إاا  يمكددع معرفددة تدداظير  ددال الشددركار علدد  ا قطددار العرةيددة ومةهددا العددراق 

والعددد  عددد   صدعب ومعرفة ،مع خال عدد المشتركيع لد   ال الشركار
قةدل ا فدراد  ومدع، يةة  عل  التخميع مدع خدال إتصداوار ةعد  الشدركار

، ةسدددةب كظدددرة  دددال الشدددركار ،الدددايع عدخلدددوا  دددال الشدددركار إلددد  الةلدددد المعةدددي
تيددظ عةهددا يمكددع عع تددعاول عملهددا فددي عت ةلددد ، وعددد  وجددود مكاتددب  رلةهددا

شددددةكة عةدددر  مع دددرف للشدددركةةسدددهولة عدددع طريدددق شدددخ  واتدددد فمدددط يكدددوع 
 االةترةر ويرسل المةالع ويستل  السل  والعموالر.

مدير عدد العماو لد   ال الشركار فدي الدوطع العرةدي ةداكظر ت إاا  يمكع
 .(51)علف مشترك 105مليوع مشترك وفي العراق عكظر مع  0مع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) نكع ر م
 علا عمولة في التسويق الهرميعدد األفراد الحاصلين 

252 

722 

222 

252 
 

252 

 

922 

 

522 
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علددف مشدددترك سيتماادددوع  45فسدديكوع عددددد الددراةتيع فدددي الددوطع العرةدددي 
ع مليددو  11695عمددوالر عكظددر مددع المةلددع المدددفو  عمددا عدددد الخاسددريع سدديةلع 

سددائر علدد  خامددا مددع ةاتيددة الميمددة فددإع ممدددار ال .مشددترك  دداا ةالةسددةة للعدددد
 11110سدديةلع  .(51)دوالر 255مةلددع اشددتراك ةددافترا  مسدتو  الددوطع العرةددي 

عما مجمو  ما قدمتدك مدع عمدار  ،لشركارلستا ب عرةاتا  صافية  (56)مليار
مليدددددددوع  120عمددددددا ا سددددددعار التميميددددددة للسددددددل  فسددددددتكوع  (53)دوالر 115ةلددددددع 
مدددع إجمدددالي  15%لشدددركار سدددتةلع لفي الصددداعت عع ةسدددةة الدددرة   ،(54)دوالر

  .المال المدفو 
وفدددي العدددراق سددديكوع عددددد الدددراةتيع الدددايع ستماادددوع عمدددوالر عكظدددر مدددع 

علددددددف  142عاف مشددددددترك عمددددددا عدددددددد الخاسددددددريع فسدددددديةلع  2المةلدددددع المدددددددفو  
فدإع المةلدع المددفو  مدع عما مدع ةاتيدة الميمدة  ، اا ةالةسةة للعدد ،(55)مشترك
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مليدوع دوالر  121100مةهدا  ،مليدوع دوالر 150قةل المشتركيع ةلدع عكظدر مدع 
ع المةلدددع المتةمدددي والةدددالع افددد ،مليدددوع عمدددوالر 11040الميمدددة التميميدددة للسدددل  

 ددددو عرةددددا  صددددافية للشددددركار والددددات يعددددادل ةالعملددددة دوالر مليددددوع  121922
 .(52)مليار ديةار عراقي 1551295العراقية 

ولكددع  ةدداك سددؤال قددد يطددر  و ددو رردد  ارتفددا  عسددعار  ددال السددل  وا رةددا  
كدددوع اار فوائدددد إال عع  دددال السدددل  قدددد ت ،الهائلدددة التدددي تجةيهدددا  دددال الشدددركار

ولهدداا عراددةا ةعدد  سددل  الشددركار علدد  المختصدديع  ،هددامتعددددة تخددد  ممتةي
وقددادة  Bio Discومددع  ددال السددل  المددر  التيددوت  ،لمعرفددة فوائددد ا وآظار ددا

تد  إجدراو اإلختةدارار التاليدة عليهدا  تيدظQnet مع شدركة  veloci – tiالطاقة 
: 

يددر سددي وعظةددر االختةددار عددد  وجددود عت تعتدد  قيدداس شدددة المجددال المعةاطي
ةمسدد  الفيعيدداو كليددة عجددر  االختةددار د. رعددد عتمددد رسددول ا سددتاا  ،فددي الشدددة
 .1/2/6111ةجامعة الموصل ةتاريخ الترةية 
لكدي ةتاكدد مدع وجدود مدواد  Xإخادا  العيةدار إلد  اختةدار عشدعة تد  كما 

معدةية مااةة مد  العجدا  ولكدع ةتيجدة االختةدار كاةدر سدلةية عجدر  االختةدار 
 .الدكتور علي تيدر المطاع عخصائي تصوير شعاعي

اختةدددارار عخدددر  للتاكدددد مدددع وجدددود طاقدددة عو فوتوةدددار عو  واجريدددر عليهدددا
ولدد   ،و ومختةددر قسدد  الصددةاعار الكيميائيددةإشددعاعار فددي مختةددر قسدد  الفيعيددا

ولدددد  يعطدددد  المددددر  عو المددددادة عت  ،يددددت  التوصددددل إلدددد  عت ةتيجددددة إيجاةيددددة
 اختاف عع قطعة عجا  عادية.

ا فمااا سيستفيد العميل ة جد ففيها سل  كمالية ةا  GMLعما سل  شركة 
ر و دو ةدامس التاجدة إلد  العمدوال علدف دوالر 11000تةر يةلدع ظمةدك مع قل  

فهدي  DXNعما سل  شدركة  .في  ال الشركارلاشتراك  و السةب الرئيسي و 
مةتجار راائية ودوائية ومكمار راائية ل  يت  فتصها في المختةرار لةياع 

 .(57)آظار ا الجاةةية
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و ةدداك آظددار اجتماعيددة ةتيجددة العمددل مدد   ددال الشددركار  ع ا فددراد الددايع 
مدددع عجدددل التصدددول  يسب والتددددلتورطدددوا مددد   دددال الشدددركار يسدددتخدموع الكدددا

 ، دددال الشدددركار فدددييورطدددوع ريدددر    فةعدددد عع تورطدددوا  ددد  ،علددد  عمدددوالر
وةالتدددالي فدددإع الشدددخ  المشدددارك مددد   دددال الشدددركار سددديتعر  إلددد  االةتمددداد 

 ع المتيطددديع ةدددك مدددع  ،ا فدددراد المتيطددديع ةدددك مدددع قةدددلالشدددديد الموجدددك لدددك 
مددع الةاتيددة الشددرعية فددإةه  عصدددقائك وجيراةددك وعقارةددك إاا كدداةوا ريددر ملتددعميع 

الشدركار وعةدد عدد  تصدوله  علد  مشدتركيع جددد ل سيشدتركوع معدك فدي  دا
سدددديةتمدوةك ممددددا يددددؤدت إلدددد  تصددددول قطدددد  لعاقددددار المددددودة والصددددداقة ةيةددددك 

 .وةيةه 
عمددددا إاا كدددداع ا فددددراد المتيطدددديع ةددددك ملتددددعميع ديةيددددا  وخاصددددة فددددي الدددددول 

 ماطعوةكشدددركار إال عةهددد  سدددياإلسددامية ررددد  عدددد  اشدددتراكه  معدددك فددي  دددال ال
ةعددد عع عجمعددر دور اإلفتدداو  ،ويتهموةددك ةاةددك يتعامددل ةمعددامار ريددر شددرعية

والمجمعدددددار الفمهيدددددة علددددد  عع التعامدددددل مددددد  شدددددركار التسدددددويق الهرمدددددي عو 
عصددددرر اللجةدددة الدائمدددة تيدددظ  ،)الشدددةكي كمدددا يسدددموةك خطدددا( تعامدددل متدددر 

لتسدددويق الهرمدددي عو ا للةتدددوظ العلميدددة واإلفتددداو فتدددو  تدددول عمدددل شدددركار
فددي تيظيددار الفتددو   وورد  ددد 14/2/1400وتدداريخ  00620الشددةكي والددك ةددرق  

د المعاملدة  دو العمدوالر والدك عع ممصد ،عع  اا الةدو  مدع المعدامار متدر 
مماةددل مةلددع يسددير  ددو ظمددع الفدداتن  ةددالرة  كئددإررامددع خددال  ،ولدديس المةددت 

فالمشدترك يددف   ورةدا الةسديئة، رةا الفال ،عةها تامةر الرةا ةةوعيكو  ،المةت 
 مةلعددا قلدديا مددع المددال ليتصددل علدد  مةلددع كةيددر مةددك، فهددو ةمددود ةةمددود مدد 

العدددرر المتدددر  شدددرعا،  ع المشدددترك ال يددددرت  وتادددمةر .التفاادددل والتددداخير
ال، والتسدويق الشدةكي العدد المطلوب مع المشتركيع عو   ل يةج  في تتصيل

ع يصددل إلدد  ةهايددة يتوقددف عةددد ا، وال ةددد ع عو الهرمددي مهمددا اسددتمر فإةددك ال
فدي الطةمدار العليدا مةدك فيكدوع  إل  الهر   دل سديكوع المةا يدرت المشترك 

المعاملدة  مدا اشدتملر عليدك  دالو  راةتا ، عو في الطةمدار الددةيا فيكدوع خاسدرا ؟
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 مع عكل الشدركار  مدوال الةداس ةالةاطدل، تيدظ ال يسدتفيد مدع  داا العمدد إال
إعطاول مع المشتركيع ةمصد خدد  ااخدريع، و داا الدات الشركة ومع تررب 
في قولك تعال )يا عيها الايع آمةوا ال تاكلوا عموالك  ةيةك   جاو الة  ةتتريمك

 مددددا فددددي  ددددال المعاملددددة مددددع العددددن والتدددددليس والتلةدددديس علدددد و  .(58)ةالةاطددددل(
مدددع جهدددة إ هدددار المةدددت  وكاةدددك  دددو الممصدددود مدددع المعاملدددة والتدددال  ،الةددداس

إررائه  ةالعموالر الكةيرة التي ال تتتمق رالةدا ، و داا  لك، ومع جهةخاف ا
فلدديس  ةاقددال عليددك الصدداة والسددا  )مددع رشدد مددع العددن المتددر  شددرعا ، وقددد

ريددددر صددددتي ، إا  (، وعمددددا المددددول إع  دددداا التعامددددل مددددع السمسددددرة، فهددددااامةدددد
 السمسدددرة عمدددد يتصدددل السمسدددار ةموجةدددك علددد  عجدددر لمددداو ةيددد  السدددلعة، عمدددا

ويق الشةكي فإع المشترك  و الات يدف  ا جر لتسدويق المةدت ، كمدا عع التس
ممصدددود ا تسدددويق سدددلعة تميمدددة، ةخددداف التسدددويق الشدددةكي فدددإع  السمسدددرة

وعمدددا المدددول إع  .تسدددويق العمدددوالر ولدديس المةدددت  الممصددود التميمدددي مةدددك  ددو
  ةدة جدائعة شدرعا   العموالر مع ةاب الهةة فليس ةصتي ، ولو سل  فلديس كدل

(59).   
عع  ةالددك عدددد مددع الشددروط يجددب تتممهددا  اكددر دار اإلفتدداو فددي تلددب و 

تاجدة و عع يلةدي  ،و ي عع يكوع المةت  المتداول فدي عمليدة التسدويق تداال  
وعع  ،عع يكددوع ظمةددك  ددو ظمددع المظددل فددي السددوقو  ،تميميددة وفعليددة للمسددتهلك

لتك معك ويمة  عع عمو  يكوع الوسيط مسؤوال  عع المشترت المةاشر لك فمط
وفر  ددال الشددروط، لددالك تددإع شددركة وكويسددر ةددرو ال  اإلفتدداوفمددط ورع  دار 

  .فالتك  فيك عد  الجواع
مجم  الفمك اإلسامي ةالسوداع فتو  قار ةتتري  التعامل عةر  عصدرو 

قامددر ةهددا  ةإجددراو دراسددار متاةيددة وممدداةار عددد  عةددك ةعددد )التسددويق الشددةكي 
 ليدة ةدالمجم  مد  المعةيديع ةالتسدويق الشدةكيالشدؤوع االقتصدادية والما دائدرة

والخةدددراو داخدددل وخدددار  السدددوداع عصددددر المجمددد   دددال الفتدددو  مشددديرا  إلددد  عع 
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ال يجددوع لكوةددك  )الهرمددي(التعامددل عةددر التسددويق الشددةكي  المجمدد  يعتةددر عع
(21)(الشر  قمارا  ترمك

. 
ار ة تتددرك عظار ددا علدد  المتعددامليع مدد   ددال الشددركو ةدداك آظددار ةفسددية عددد  

علد  المتعدامليع مد   دال الشدركار  ري وععتفمع خال إستمارة االستةياع ال
علد  شدراو  ةفدقلتاةا عع الشركار والعمداو يو مدوع الشدةاب ةداع المدال الم

دوالر  ددو رعس  255آخددر عع  ةدد ةمع ،لدددخول التجددارة السددلعة  ددو رعس مددال
مددع ف الفاةهددا تكلددف عشددرار اا عمددا المشدداري  ا خددر  ،مددال المشددرو  فمددط

المدال فمدط   ةتيظ عع الشركة إاا لد  تطلدب مدةه  شدراو سدلعة ةالددفالدوالرار 
لةدايدددة سددديوافموع الع  ددداا المدددال  دددو عةدددارة عدددع رعس مدددال  عمددداوليصددةتوا 

 مشرو  سيجةوع مع ورائك ااالف مع الدوالرار.
ومع ااظار الةفسية التي سيشعر ةها المشترك عةد عد  المدرة علد  إقةدا  

قةد  ةكد   ائدل مدع اُ شدعور ةاإلتةداط والك ةدة وخاصدة عةدك ال  وع جدد مشتركي
الممكدع تتميدق يمال لك اةدك مدع ظراو تيظ لا تا  والصور الجميلة ةالرة  وا

 ،اشددددهر فددددي عسددددوو االتتمدددداالر 11خددددال  Qnetعلددددف دوالر فددددي شددددركة  10
وةدداع  GMLعلددف دوالر فددي تسددعة عشددهر كمددا فددي شددركة  150وتتمددق مةلددع 

تمدددد  لدددك عرةاتدددا  كدددي تتصدددل  دددي علددد  الجدددعو اليسدددير  ةهدددا علعدددر الشدددركة 
 .(21)الوسطاو

ومدددع ااظدددار الةفسدددية الكددداب والتددددليس علددد  الةددداس فتددددعي الشدددركار عع 
 ةاك سدمف ل رةدا  إاا تجاوعتدك فدي اليدو  الواتدد فاةهدا لدع تددف  لكدي تتمدي 

رةدددا  و دددي ةدددالك تددوتي ل فدددراد عةهددد  سددديتمموع  دددال ا  ،ةفسددها مدددع الخسدددارة
 .(26)الهائلة في اليو  الواتد

و ةددداك ةدددو  آخدددر مدددع التددددليس ادددد ا فدددراد يةفدددا مدددع قةدددل عمددداو  دددال 
فعلددددد  سدددددةيل المظدددددال عمدددددد مدددددؤتمر للتجدددددارة  ،الشدددددركار الدددددايع تورطدددددوا معهدددددا

وتةددددداول  01/9/0515االلكتروةيددددة فدددددي جامعددددة ةعدددددداد كليددددة الهةدسدددددة ةتدددداريخ 
ةيددة إال عع ععادداو التسددويق الهرمددي المشدداركوع فيددك ع ميددة  التجددارة اإللكترو 

يدلسدددوع علددد  ا فدددراد ويو مدددوةه  عع المشددداركيع يمتددددتوع التسدددويق الشدددةكي 
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)الهرمي( م  عةك فدي تميمدة ا مدر يةاقشدوع التجدارة اإللكتروةيدة وفوائدد ا ولد  
كما عةه  يعراوع فتاو  عع التسويق الشةكي  ،يتطرقوا عةدا  للتسويق الهرمي

، وتمادوا (23)ويمدموةها عل  عةها فتاو  التسويق الهرمي ويدلسوع عل  الةاس
ةالجهددددددل  عكظددددددر مددددددع الددددددك فاصددددددةتوا يطعةددددددوع ةفتدددددداو  العلمدددددداو ويتهمددددددوةه 

 .(24)ويسدددتميتوع ةالددددفا  عدددع الشدددركار عكظدددر مدددع دفدددا  الشدددركة عدددع ةفسدددها
ويصف عال  ةفس التسويق الهرمي ةاةك دراسة عتا  الفمدراو ةطريمدة يدت  مدع 

دوالر فإةهدددددددا سدددددددتظمر مليدددددددارار  255عةدددددددك ةمجدددددددرد عراعدددددددة  خالهدددددددا تصدددددددوير
 .(25)الدوالرار

وعةدد جمدد  المعلومدار مددع قةددل ا فدراد المشدداركيع فددي  دال الشددركار عددع 
تةدديع عع  ةدداك عدددد كةيددر مددةه  مشددتركيع فددي  ،(22)طريددق إسددتمارة اإلسددتةياع

وعع  ،ةالتصددول علدد  إيددراد عكةددر لددررةته عكظددر مددع شددركة و كظددر مددع سددلعة 
عددرفته  اشددتركوا مددع عجددل التصددول علدد  وكالددة ةددالرر  مددع م 65%ظددر مددع عك

  .وعةه  ليسوا ةتاجة لهال السلعة ،عع ظمةها ةا  
سدددددةة  45–05وعع عكظدددددر المشدددددتركيع مدددددع الشدددددةاب تتدددددراو  ععمدددددار   ةددددديع 

مددةه   25%يتملددوع شددهادار جامعيددة وفددي اختصاصددار متةوعددة و ارلددةه و 
و ةدددداك مددددع قادددد   ،ئف  امشدددديةعدددداطليع عددددع العمددددل عو يعملددددوع فددددي و ددددا

لتمدد  ةاشددخا   سدداعار طددوال وعةفددق مةددالع طائلددة للدعايددة لهددال الشددركار وا 
ول  يتصل عل  مشترك جديد وعةد سدؤاله   دل تصدلر علد  عمدوالر  كظر

 .ارلةه  ةالةفيمع الشركة عجاب 
ولمددد تةةهددر الدددول إلدد  خطددر  ددال الشددركار علدد  مواطةيهددا ولهدداا مةعددر 

 (27)عرلددب دول العددال  مظددل دول عورةددا والواليددار المتتدددةهددا فددي تةمدع فددت  مكا
 .(29)والسوداع (28)ةاإلاافة إل  الدول العرةية مظل سوريا

يدظ يوجدد لدديها ت Qnetوتتركع مكاتةها في جةوب شرق آسيا مظدل شدركة 
السما  لهدال الشدركار ةفدت  مكاتدب   ودول والسةب  عشرة مكاتب في عشر

ة ا   عو التددي يوجدد فيهدا مكاتددب للشدركة تاخددا عع الدولد تيدظفدي تلدك الدددول 
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اددريةة مةيعددار مددع  ددال الشددركار كمددا عع العمدداو فددي رعس الهددر   دد  مددع 
  .مواطةيع تلك الدول

دولدة رردد  عددد  وجددود مكاتددب لهددا  199 هددا تةتشددر فدديوةدالرر  مددع الددك فإة
والسدددةب عع ةعددد  عفدددراد تلدددك الددددول يمارسدددوع  ددداا العمدددل  ةهددد  يريددددوع عع 

ا عصدددتاب ظدددروار علددد  تسددداب مدددواطةيه  ةدددالرر  مدددع تادددر  دددال يصدددةتو 
 .(71)الشركار في تلك الدول
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Abstract 
Electronic commerce is considered one of the modern of methods 

of marketing goods around the world, this of trade has many types 

like the pyramid marketing via the network this trade has witnessed, 

a huge prevalence in some of the Arabic countries especially among 

the young people along with their companies ,who aspired to collect 

money quickly without paying any attention neither to the national 

economy  nor to the other individuals.  

This research aims at investigating the transactions of such 

companies with the types of goods and style they have. therefore , this 
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research will investigate the influence of such companies upon the 

people along  with its influence upon the national economy , This 

research helps the individual to get a clear idea regarding such 

companies before entering the world of trade and marketing.              
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 .34ص ، سام نور، دصدر سا ق (12)
ال ييرتات العادليي  فيي   سيينبحث ثييالك تييرتات سعمييل فيي  داييا  التسييويق الارديي  تم ييل لع ييرات (11)

 الوط  العر   والعراق
وسع يي  تو ونيا  ع ير نمياي علييي  ون ياميع ايوم الكا ونيات وي ييتري دي  ال يرت  سيلع  ات سييعر  (12)

 .درسفع وييمتاا دنخفض  د ل  ع  الم ع التوتاري 
products/energy/amezcua/arhttp://www.qnet.net/  (13) 

http://www.qnet.net/products/energy/himalayan/ar
 
(14) 

.net/qnver14/products.aspx?Category=2020000https://portal.qnet  (15) 

 ti/introduction/ar-http://www.qnet.net/products/energy/veloci (16) 
/net / ar  .http://www. qnet (10) 

nver14/products.aspx?Category=2030000https://portal.qnet.net/q (12) 
https://portal.qnet.net/qnver14/products.aspx?Category=209000  (12) 
https://portal.qnet.net  (22) 

 .غرام د  الواب 22إن سعر المسكوت  الوابي  وت ر د  ييم   (21)
 www.goldmineint.com/how/rules_regulations.asp (22) 

 .دوالر 62عند خ   عمل  (23)
   www.dxn2u.com/corporate/index.php (24) 

يوجييد دكتباييا فيي  دحافظيي  نينييور حيي  المصييارت وفيي  المحافظييات األخييرر د ييل  تييداد وار يييل  (25)
 .والبصرا واالنبار

www.dxnusa.com/faq/faq1.htm  (26) 
www.dxn2u.com/product/prod_beverages.php  (20) 
www.dxn2u.com/product/index.php  (22) 

u.com/product/prod_skincare.phpwww.dxn2  (22) 
  www.dxn2u.com/product/prod_household.php (32) 

www.dxn2u.com/product/prod_personal.php (31) 

tp://www.dxnsaudi.com/amembershipht (32) 
 وحدا للميا  ف  ال رت  (33)
 ،ياييوا ليناييزي السييودا  ،ياييوا ليناييزي ،زجاج  عصييير المييورينزي،دسييحوق ف يير الري يي وايي   (34)

تيييرا    ،دعايييون األسييينان جيييانوزي ،تيييادبو جيييانوزي لل يييعر ،عيييدد اثنيييي  دييي  صيييا ون جيييانوزي
 .زيت التدليك جانو ،توتوزي

رغييوا غسييو   ،طحالييب  حرييي  ،ف يير الكورديسيييبس  المييواد التسييع  السييا م   اإلضيياف  إليي  وايي (35) 
 .تريم تارا ال اي  ،الوج 

http://www.qnet.net/products/energy/amezcua/ar
http://www.qnet.net/products/energy/himalayan/ar
http://www.qnet.net/products/energy/himalayan/ar
https://portal.qnet.net/qnver14/products.aspx?Category=2020000%20(15)
https://portal.qnet.net/qnver14/products.aspx?Category=2020000%20(15)
http://www.qnet.net/products/energy/veloci-ti/introduction/ar
https://portal.qnet.net/qnver14/products.aspx?Category=209000
https://portal.qnet.net/
http://www.goldmineint.com/how/rules_regulations.asp
http://www.dxn2u.com/corporate/index.php%20%20(24)
http://www.dxnusa.com/faq/faq1.htm
http://www.dxn2u.com/product/prod_beverages.php
http://www.dxn2u.com/product/index.php
http://www.dxn2u.com/product/prod_skincare.php
http://www.dxn2u.com/product/prod_household.php
http://www.dxn2u.com/product/prod_personal.php
http://www.dxn2u.com/product/prod_personal.php
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حيييث يوجيد لييدياا دكاسييب فيي  اغليب دحافظييات العييراق ويميع دكتباييا فيي  حيي   dxnد يل تييرت   (36)
 .المصارت عل  ال ارع العام ف  دحافظ  الموصل

 .وخرر د ل سمارسس واي وسف  دايموند واناك ترتات  ،Qnetد ل ترت   (30)
الن تييييل تييييخس ي ييييتري سييييلع  يصييييبل عمليييييا  لدييييي  دويييييع عليييي  االنترنيييييت يحصييييل  يييي  عليييي   (32)

 .المستادات ف  عمل  وي لع عل  دا حصل علي  د  عموالت
 .دع ون المنتج حصري ال يوجد ف  السوق (32)

www.dreamscity.net/vb/t5820.html (42)  
hina.com/magazine/archive_article.php?id=1328http://www.jou (41) 

 post_3706.html-quest.blogspot.com/2009/09/blog-http://iraqi (42) 
://www.jouhina.com/magazine/archive_article.php?id=1328http (43) 

  Qnetتما ف  ترت    (44)
يسار تما ف   15يمي   15يحصل العميل عل  خمس  عموالت ف  حال  إ ا وصبل اناك سوازن  (45)

 .GMLوترت   Qnetترت  
يات د ييل صييور وايي  سييلع إجبارييي  دنخفضيي  الميميي  د ييل ديييداليات سحتييوي عليي   عيي  ال خصيي (46)

 .غاندي ودريم علياا السالم
www.goldmineint.com/how/Terms_Conditions.asp (40) 

سفير  علي  العميال  سينويا  سادييد إتيراتام في  دوايعايا  مبلي   Qnetفعل  سبيل الم ا  تيرت   (42)
 .دوالر 70تل سلع  وجور نمل   وسحمل ،دوالر 12

   Qnetدوالر تحد ودن  تما ف  ترت   022المبل  المدفوع او  (42)
ودييي  خيييال  اللميييا  ديييع عميييال   Qnetدييي  خيييال  دراسيييلتنا ليييبع  ايييوم ال يييرتات د يييل تيييرت   (52)

سوصلنا إل  اوم األعيداد التمريبيي  التي  اي  في   ،د ترتي  ف  ال رتات تخصيا  وو عبر األنترنت
 .دا دستمرا.زيا

دليييون د ييترك فيي  تييرتات دختلفيي  فمييد يكييون دبليي   2فيي  الحميميي  ون اييوا الييريم سمريبيي  ألن  (51)
دوالر   022وو يد يكون ودن  دي   Qnetدوالر تحد ودن  وو وت ر تما ف  ترت   022اإلتتراك 

و انيياك د ييترتي   فضييعات اييوا المبليي  للحصييو  عليي   DXNوو تييرت   GMLتمييا فيي  تييرت  
 .وت ر وو ونام د ترتي  ف  وت ر د  ترت  وتاالت

و اسيتخدام المعيادلتي  السيا متي  فيان  (5)دوالر وعل  ال كل  022إعتمادا  عل  دبل  اتتراك  (52)
دلييون عميوالت  112دليون د ترك ييمي  السيلع دنايا  2دليار دوالر داموع دا يدفع   1.4دبل  
  .دليار ور اط ال رتات 1.115 دليون الميم  الحميمي  للسلع فيتبم  105زائدا 

http://www.dreamscity.net/vb/t5820.html(41)
http://www.dreamscity.net/vb/t5820.html(41)
http://iraqi-quest.blogspot.com/2009/09/blog-post_3706.html
http://www.goldmineint.com/how/Terms_Conditions.asp
http://www.goldmineint.com/how/Terms_Conditions.asp
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عميييال  عنييد  لييك سييتكون  52الييوي يضييم  (5)وحتسييب اييوا المبليي   االعتميياد عليي  تييكل ريييم  (53)
 0.25إ ا  % 0.25= 122× 35222/ 2052نسيييب  العميييوالت المدفوعييي  إلييي  المبلييي  الكلييي  

 دليون دوالر  112= 122 / 1400×
  122/  1.4×  12.5ع اعتمدنا ون نسب  األسعار الحميمي  للسل (54)

 .ال ريم  الت  اعتمدت الحتسا  الخسائر ف  الوط  العر   اعتمدت ف  العراق (55)

  .دينار لكل دوالر 1222 اعتمدم سعر الصرت (56)
ووتييدوا ون اييوم  ،فلميد اسصييلنا ديع وطبييا  يعمليون فيي  اييوا المايا  فيي  العيراق دحافظيي  الموصيل (50)

  .المنتاات لم سخضع للفحس
 .22النسا ، اآلي : سورا (52)

http://www.syriarose.com/ar/news/view/6375.html  (25) 
howthread.phphttp://www.sudanradio.info/php/vb.353/s   (62) 

http://www.goldmineint.com/plans/potential_income.asp (61) 

( دوالر 300حييث ون وتبير ر يل يمكي  الحصيو  عليي  في  الييوم الواحيد ايو   GMIد ل تيرت   (62)
 دوالر. للمزيد د  اإلطالع : 222إ ا تانت خ   العمل 

http://www.goldmineint.com/how/rules_regulations.asp          

online. Com 1824. html -aliraq.http://www (63) 
  http://iraqi-quest.blogspot.com/search/label            للمزيد د  اإلطالع: (64) 

 (65) http://www.jouhina.com/magazine/archive_article.php?id=1328     
سم سصميم استمارا االستبيان وسوزيعاا عل  عدد د  الم ارتي  ف  اوم ال رتات سحت إتيرات  (66)

  .الباحث
دوالر وادعيت دلييون  105 ف  الواليات المتحدا دخ ط ارد   لي  Sky bizحيث  نت ترت   (60)

ون اييوا المخ ييط اييو ساييارا الكترونييي   سسييويق تييبك ( تمييا يحلييوا لل ييبا  سسييميت  فيي  ويتنييا 
الحاضيير وعنييد ت ييرا ال ييكاور علياييا سييم اعتمييا  دومفياييا وساميييد ودييوالام لتعييوي  المتضييرري  

 للمزيد د  اإلطالع :  2221و لك سن  
http://www.ftc.gov/opa/2001/06/sky.shtm 

الماض   تريي  يييد وتالي   2222-4-1تاريخ   052ت وزارا االيتصاد والتاارا المرار ريم وصدر  (62)
المسيال   رييف  2222-3-32سياريخ  31336ترت  تويست نيت والمسيال  ليدر اليوزارا  يريم 

، و لييك لمياداييا  فعمييا  ساارييي  دخالفيي  للسييال التايياري 2102دد ييق  السييال التايياري ريييم 
 : اإلطالع للمزيد د  الممنوط لاا.

 http://www.syriarose.com/ar/news/view/6375.html 
اغييالق تييرت  تويسييت نييت و سمييت   2/1/2222وصييدرت وزارا العييد  السييوداني  يييرار  تيياريخ  (62)

 للمزيد د  االطالع : توراال رت  المو  دخاطب   نك السودان  حاز تاف  ورصدا وودوا 

http://www.syriarose.com/ar/news/view/6375.html
http://www.sudanradio.info/php/vb.353/showthread.php%20(60)
http://www.sudanradio.info/php/vb.353/showthread.php%20(60)
http://www.goldmineint.com/how/rules_regulations.asp
http://www.goldmineint.com/how/rules_regulations.asp
http://iraqi-quest.blogspot.com/search/label
http://www.syriarose.com/ar/news/view/6375.html
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quest.blogspot.com/search/label-http://iraqi 
وليييف د يييترك يمارسيييون عملايييم  يييالرغم دييي  حضييير الحكودييي   52-32ففييي  سيييوريا يوجيييد ديييا ي   (02)

اليوي ييدخل ديع ايوم ال يرتات ال يسيت يع السوري  لاوم ال رتات والسبب تميا ووضيحنا سيا ما  
 .ون ينسحب دناا ألن  ياب ون يسترد الما  الوي ونفم 

 

http://iraqi-quest.blogspot.com/search/label
http://iraqi-quest.blogspot.com/search/label

