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ملخص:
في ظل جصاًد الاهفخاح العالمي وعىإلات ألاطىاق الدولي ،اهدشس مفهىم الدظىٍم الشبيي في
ول اإلاجخمعاث العسبُت كادما مً دوٌ أطُىٍت هماليزًا وكد للي ئكباال هبيرا خاصت مً
فئت الشباب إلاا ٌعد به مً خىافص وعمىالث مغسٍت لِشيل ػسٍلت طهلت لىظب اإلااٌ لدي
شسٍدت معخبرة في اإلاجخمع ،وكد أثاز حدال واطعا خىٌ مصداكُخه وشسعُخه الدًيُت مً
حهت وخىٌ فائدجه الاكخصادًت مً حهت أخسي ،لخأحي هره الىزكت البدثُت إلاداولت ئشالت
الغمىض عً مفهىم الدظىٍم الشبيي وجبظُؽ أهم مسجىصاجه لىخخم بىاكع ممازطاجه في
الجصائس.
الكلمات املفحاحية :الدظىٍم الشبيي ،العمىالث  ،شبىت اإلاىشعين.
Abstract : in the light of the huge economic freedom and Globalization of
world markets,

ملدمة:
ئهدشسث عملُت البُع اإلاباشس مىر خمظُيُاث اللسن اإلااض ي في الىالًاث اإلاخددة
ألامسٍىُت بغسض جللُل الخيالُف اإلاترجبت عً هثرة الىطؼاء بين اإلاىخج واإلاظتهلً ألاخير،
باالطدثماز في مجاهُت اهخلاٌ اإلاعلىمت بين اإلاظتهلىين والتي حعد أهثر كبىال ومصداكُت مً
ػسف اإلاظتهلً باإلالازهت مع ؤلاعالهاث التي جلىم بها اإلاإطظت للتروٍج إلاىخجاتها ،لخخؼىز
ً
الفىسة أهثر فأهثر لُصبذ اإلاظتهلً بدوزه مظىكا ٌظخفُد مً عمىالث على الصبائً الرًً
ٌظخلؼبهم وجصداد هره العمىلت ولما اطخلؼب أهبر عدد مً الصبائً لُصبذ في ألاخير
لدًىا عدة مظخىٍاث مً الصبائً (واإلاظىكين في هفع الىكذ) ،لىصل في ألاخير ئلى شبىت
مً الصبائً جلىم بالدظىٍم إلاىخجاث اإلاإطظت واطخلؼاب شبائً اخسًٍ خاصت عبر
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الاهترهذ وشبياث الخىاصل الاحخماعي ئذ حعخبر هره ألاخيرة أهثر الىطائل اإلاظخخدمت في
الدظىٍم الشبيي والتي بفظلها جمىىذ هره الخجازة مً الىلىج ئلى مخخلف دوٌ العالم.
إشكالية الدراضة :بىاءا على ما طبم حظعى هره الىزكت البدثُت ئلى ؤلاحابت على
الاوشغاٌ وؤلاشياٌ الخالي:
" كيف يمكن فهم هظام الخطويم الشبكي وما هو واكع الزبح وفم هذه املمارضات ؟"
الهدف من الدراضة :باإلطافت الى مداولت فً لغص ؤلاشياٌ أعاله ،حظعى هره الدزاطت
ئلى حصخُص خلُلت الاهدشاز الشائع للدظىٍم الشبيي.
مىهج الدراضة :طيظخخدم في هره الدزاطت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي في كالب وظعى مً
خالله ئلى ؤلاحابت على أهم حظاؤالث ؤلاشيالُت وهرا باالطخعاهت ببعع البُاهاث اإلاخعللت
باإلاإطظت مدل الدزاطت.
 .1وشأة وثطور مفهوم الخطويم الشبكي.
1.1ثطور مفهوم الخطويم الشبكي:
ال ًخظع جؼىز وشأة وجيىًٍ مفهىم الدظىٍم الشبيي ئلى جلظُم مساخل واضحت
ومظبىػت أوادًمُا بل هى امخداد لعدد مً اإلاداوالث الفسٍدة ألفساد ومإطظاث مً احل
حعظُم العمىلت اإلادصلت لُدشيل في ألاخير اإلافهىم الحالي وذهس في ما ًلي ابسش هره
1
اإلاداوالث:
عام  :1220كُام )  ( Sharles Ponziباعؼاء وعىد ليل مً ًىظم ئلُه بأزباح جصل ئلى
وظبت  %55خالٌ مدة ً 45ىم مً خالٌ اإلاخاحسة باللظائم البرًدًت ،مظخغال اإلاعاهدة
ً
البرًدًت الشاملت لخمىين الصخص في بلد معين مً أن ًدفع ملدما كُمت أحىز البرًد
اإلاظترحعت مسة واخدة وبمىحب زطالت جسطل مً دولت ألخسي ،مظخغال أًظا فازق العمالث
وطبب ذلً فسكا بين ولفت الشساء في الدوٌ اإلاخخلفت فاطخغل هره الفسوق لُىظب بظع
طيخاث مً ول وىبىن وللد بادز بىهصي ئلى دفع  % 55مً ألازباح للمظدثمسًٍ ألاوائل ،مما
حعل عدد اإلالبلين علُه في جصاًد هبير لُلىم الخلا باًلاف شساء اليىبىهاث البرًدًت
وٍدىٌ الاطدثماز في ألامىاٌ التي حمعها،لُخم في ألاخير اللبع علُه ووحهذ له تهمت
الخغسٍس و الاخخُاٌ  ،وخىم علُه بالسجً إلادة 05طىىاث.
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ضىة  :1245خُث أصبدذ شسهت (  )Nutraliteفي الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت حظمذ
بىطع خؼت عمىالث لدظىٍم مىخجاتها بدصىٌ ول مىشع إلاىخجاتها على عمىلت ( )%3مً
مبُعاث اإلاىشع الري ًلُه مباشسة في شبىخه باإلطافت ئلى عمىالث ثابخت مً مبُعاجه
الصخصُت ما طمذ لها بخدلُم هجاخاث بازشة ملازهت باإلاىافظين ،وٍىمىً اعخباز ذلً
أوٌ ظهىز إلافهىم شبىت اإلاىشعين.
ضىة :1252كام الصدًلان (ريدج ديفوص) و (جي فاهاهدو) بخأطِع شسهت
( )Uniwayوالتي واهذ جلىم بدظىٍم مىظف مخعدد ألاغساض  ،وكامذ باطخخدام خؼت
عمىالث معدلت مىىتهما مً جدلُم هجاخاث عالُت في اإلابُعاث بىاطؼت الصبائً
اإلاظتهلىين واإلاظىكين في ان واخد في ول الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت.
 2. 1جعزيف الخطويم الشبكي:
ٌعسف الدظىٍم الشبيي على اهه بسهامج حظىٍم ًدصل فُه اإلاظىق على عمىالث أو خىافص
مالُت هدُجت لبُعه اإلاىخجاث و الخدماث ئن وحدث ،ئطافت لحصىله على عمىالث عً ول
ً
ً
2
شخص ًخم اعخماده مظاعدا أو جابعا وفم أهظمت و بسامج عمىالث خاصت.
وعسفه  John Premnerبأهه ػسٍلت طسَعت لخدسًٍ اإلاىخجاث مً اإلاصىع ئلى الصبائً
,بدظىٍم اإلاىخجاث عً ػسٍم فسٍم أو شبىت مً اإلاىدوبين ول مىدوب لدًه الحم لِع
ببُع اإلاىخجاث الى اإلاظتهلىين بسبذ فدظب بل أًظا أن ًبني فسٍلا حدًدا مً اإلاىشعين و
شسهت الدظىٍم الشبيي جيافئ أولئً الرًً ًبىىن فسكهم الخاصت بهم بيظبت مً ؤلازباح
3
ليل عظى حدًد في الفسٍم.
هما حعسفه حعسٍف لجىت الخجازة ألامسٍىُت بأهه ػسٍلت لبُع اإلاىخجاث والخدماث عً ػسٍم
مىشعين و خؼؽ السبذ في هره الؼسٍلت حعد في خالت طم مىشعين حدد بعمىلخين ؛
عمىلت بُع اإلاىخجاث والخدماث التي كام بها اإلاىشع بشيل مباشس وعمىلت عً اإلابُعاث
التي ًلىم بها هإالء الرًً طمهم اإلاىشع ئلى فسٍله هما حعد هره الخؼؽ عادة بعمىالث
ألهثر مً مظخىي مً هإالء اإلاىشعين 4 .وججمع الخعسٍفاث الظابلت وغيرها مً الخعسٍفاث
ألاخسي التي جىاولذ طبؽ مفهىم الدظىٍم الشبيي على أهه هظام حظىٍلي ًمىذ اإلاىدظبين
ئلُه خم التروٍج إلاىخجاث اإلاإطظت عً ػسٍم اإلاشترًً بمىدهم عمىالث مالُت ملابل ول
مً ٌشتري عً ػسٍلهم ،وفم شسوغ معُىت ًخم الاجفاق عليها مظبلا.
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 3. 1مكاهة الخطويم الشبكي بين مخحلف أشكال الخطويم :بما أن الدظىٍم الشبيي
ٌعخبر مً أخس أشياٌ الدظىٍم ظهىزا بمفهىمه الحالي وجداخله ببعع اإلافاهُم
الدظىٍلُت الظابلت طىىضح أوحه الشبه بِىه وبين هره اإلافاهُم ومياهخه في الخسٍؼت
الدظىٍلُت.
الجدول( :)1الفزق بين الخطويم الشبكي والخطويم الحلليدي
شركات التسويق التقليدي

شركات التسويق الشبكي

الهيكل التنظيمي

وجود اإلدارة او ادلصلحة التسويقية واليت هتتم
بالتنظيم والتخطيط والتوجو والتنبؤ التسويقي

غياب اإلدارة التسويقية

نظام المعلومات

هتتم بالقيام بالبحوث التسويقية من اجل معرفة
حاجات ورغبات ادلستهلكني من منتجات

العمل على انتاج السلع دون مراعاة احلاجات
ورغبات ادلستهلكني

المزيج التسويقي

تقوم بإعطاء نسب متساوية لعناصر ادلزيج التسويقي

جل الرتكيز منصب على عنصر الرتويج
وزلاولة تنمية عنصر البيع الشخصي و
العالقات العامة فيو

األسواق

تقوم بدراسة للسوق بعد جتزئتو واختيار االسرتاتيجة
اليت تستطيع من خالذلا دخول او استهداف السوق

انعدام الدراسات واالسرتاتيجيات اخلاصة
باألسواق فهي حتاول حتقيق انتشار عرب العامل
فقط

التسويقية

المصدر :من إعداد الباحثين

الجدول(:)2بعض المفاىيم التسويقية وتداخلها مع التسويق الشبكي
المفهوم

أوجو التشابو
مع التسويق
الشبكي

البيع

المباشر

عملية تدفق ادلنتجات من ادلنتج إىل اختزال
ادلستهلك األخري مباشرة أي تقليل عدد القنوات
الوسيطية
الوسطاء يف عملية البيع التقليدية.
يرتكز على فكرة حتويل ادلستهلكني إىل
موزعني ،عن طريق تكوين رلموعة من
الشبكات البشرية ينتشر عن طريقها
ادلنتج باالعتماد على الثقة ادلتبادلة بني
أفراد الشبكة

أوجو االختالف مع
التسويق الشبكي

مجيع يف التسويق الشبكي
التوزيعية ال يقتصر األمر على
البيع بل ذلك إىل
إعطاء فرصة احلصول
على عموالت يف
حالة الرتويج ذلذه
ادلنتجات

النتيجة

التسويق
الشبكي ىو
مباشر
بيع
وليس كل بيع
ىو
مباشر
تسويق شبكي
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العملية البيعية اليت يتم من خالذلا كالمها يستخدم يف التسويق الشبكي
البيع
االلكتروني استخدام تكنولوجيا ادلعلومات التكنولوجيا الرقمية يتم االعتمااد على
واالتصال وخاصة التقنيات الرقمية من يف عملية الرتويج ادلوزعني كمروجني
بالدرجة االوىل اما
اجل بيع وتسويق منتجات وخدمات للمنتجات.
يف التسويق االلكرتوين
ادلؤسسة بأكثر فعالية.
فتعتمد ادلؤسسات
على كل عناصر

التسويق
االلكرتوين
من
وسيلة
وسائل التسويق
الشبكي

ادلزيج الرتوحيي عرب
الوسائل االلكرتونية.
التسويق
الهرمي

اذلدف من ىذا النوع مجع ادلال أكثر
منو التسويق ،حبيث تبدأ العملية
بشخص يف أعلى اذلرم يعمل على إقناع
شخصني باالنضمام لو بتقدمي مبلغ

كالمها عبارة عن
شكل ىندسي يكون
قمة اذلرم يف الشركة
وفيو تفرعات بشكل

يف التسويق اذلرمي
دلنتجات
الوجود
فقط مشرتكني ىدفهم
مجع ادلال أما التسويق

مايل لالشرتاك مع الوعد بربح مغري متوازي على جانيب الشبكي
منتجات.
كلما استطاعا إقناع آخرين باالشرتاك اذلرم
بعده ،وكلما زادت عدد ادلشرتكني

التسويق اذلرمي
ىو أحد أنوع
التسويق
الشبكي

يوجد

حصل األول على عموالت أكثر.

ادلصدر4من إعداد الباحثني باالعتماد على رلموعة من ادلراجع

 .2املزثكشات ألاضاضية لعملية الخطويم الشبكي
 1.2املشيج الخطويلي الشبكي :مىر ظهىز مفهىم اإلاصٍج الدظىٍلي ،شغل الحيز ألاهبر في
العملُت الدظىٍلُت وأصبذ ًمثل اإلاسجىص ألاطاس ي لبىاء أي خؼت حظىٍلُت ،وهى مخغيراث
الدظىٍم التي ٌظخخدمها اإلاظىق باوسجام في ما بُنها مً أحل جدلُم أهداف اإلاىظمت
وذلً مً خالٌ ئجباع اطتراجُجُاث جىافم خاحاث وزغباث اإلاظتهلىين مً حهت ومىازد
اإلاىظمت مً حهت أخسي ،وعىاصس اإلاصٍج الدظىٍلي في الدظىٍم الشبيي هى واألحي:
املىحج :فُما ًخعلم باإلاىخجاث فهي مىخجاث ئن صح اللىٌ شاذة وكد ال جيىن ذاث فائدة
وال ججد مىخجاث مىافظت لها ألهه ال ًىحد مىخجين يهخمىن باهخاحها وجخمثل هره اإلاىخجاث
في زخالث طُاخُت مسجفعت الثمً ،طاعاث عادًت ومجىهساث مصىىعت ًدوٍا .
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الطعز :جخميز هره الشسواث بازجفاع أطعاز مىخجاتها ملازهت بىظيراتها في الظىق وملازهت
باللُمت التي جلدمها هره اإلاىخجاث.
الحوسيع :في هرا الىظام ًخم الاعخماد على الخىشَع اإلاباشس للمىخجاث عبر الظلظلت لخصل
ئلى اإلاظتهلً ألاخير.
الترويج :وَعخبر أهثر عىاصس اإلاصٍج الدظىٍلي أهمُت في هرا الىظام بدُث ًخم الترهيز على
ً
5
اليلمت اإلاىؼىكت وطسعت اهدشازها أوال بين أعظاء الشبىت ثم اإلادُؽ الخازجي لها.
 :2.2مزاحل التي يلوم عليها الخطويم الشبكي:
الشكل ( :)1مراحل التسويق الشبكي

مرحلة التعريف
بالمنتج

تقسيم النظام الشبكي

تعريف الزبائن بنظام

إلى شرائح

التسويق الشبكي

تدريب الموزعين على
مهارات التسويق
المختلفة

العمل على تكوين قاعدة قوية شرح مزايا النظام وكيفية

حبيث يطلب من الزبون

إعداد وتنفيذ دورات

اقتناعهم جذب الزبائن ودعوهتم لشراء
ادلستهلكني و
األوىل4
من ادلرحلة

أن يبدأ بتكون الشرحية

اجملموعة اليت يشرف

بادلنتج ،ومعرفة كل مميزاتو ادلنتج ،وطرق توزيع األرباح

األوىل من الشبكة

عليها ويقوم بعمل

نظام

وتكوين أول شبكة

عروض داخلية تطبق

ادلتبعة

مباشرة لو.

وتكون أحيانا تابعة

ونقائصو

وادلكافآت
الشركة

حسب
والسياسة

للراعي ومستقلة عن

بداخلها.

ادلصدر 4إعداد الباحثني
الشركة.
6

 3.2أشكال الخطويم الشبكي:
أ .الخطويم الهزمي(الخطويم بدون مىحجات) :وفي هرا الشيل ال ًىحد بُع إلاىخجاث أو
خدماث فلؽ ججمُع أمىاٌ مع الىعد بخدلُم أزباح هبيرة وٍخم وطعه هره ألامىاٌ جدذ
جصسف اإلاىخسػين اللدامى في أعلى الهسم وذلً الطدثمازها أو اإلالامسة بها .
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العدد 2012/01

التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

ب.الخطويم الشبكي عبر الزضائل املخطلطل  :مثاٌ على هرا الىىع خين جصلً زطالت
جؼلب مىً أن جبعث بظذ دوالزاث لظخت أشخاص هم في كائمت طمً السطالت التي جصلً
لبرًدن ؤلالىترووي ،ثم ًؼلب مىً أن جلغي الاطم ألاوٌ في هره اللائمت وجظع اطمً في ذًل
ً
اللائمت ثم جسطل هره السطالت مجددا ألصدكائً ومعازفً ،أو جيشس السطالت على مىاكع
الشبىت والىدُجت أن جدصل على ثسوة ػائلت في مدة وحيزة هما ًلىٌ ا إلاسطل ألن اطمً
طُصبذ في زأض اللائمت وطُصل ئلى صىدوق بسٍدن مً حمُع مً ًلسأ هره السطائل وهم
باأللى ف.
جـ .الخطويم الشبكي للمىحجات:وهى الشيل السائج خالُا الري اطخخدمذ شسهت
هيترليد(  )Nutraliteمً احل شٍادة اإلابُعاث مً خالٌ البُع للمىشعين بدال مً البُع
ئلى اإلاظتهلىين،ثم ئكىاعهم بأنهم طُجىىن عمىالث للاء شساء جلً اإلاىخجاث وحساء
ججىُدهم للمظاعدًً ،فبعد دفع زطىم الاشتران ًخم وعد اإلاشترن بيظبت عمىلت عً
عملُت بُعه هره اإلاىخجاث  ،وهدُجت لخىظُفه مً ًلىم بمهمت الخىشَع والدظىٍم همظاعد
له.
 4.2اضتراثيجيات الخطويم الشبكي:
أ .اضتراثيجية املطحويات الثىائية : 7حعؼي هره الخؼت الحم للمظىق بظم مظىكين
آخسًٍ ًيىهان في اإلاظخىي ألاوٌ وبالخالي ًيىن هىان ذزاعان ًمنى وَظسا وٍيىن ليل منهما
ذزاعان ًبيُان عليهما شيل شجسة ،و ٌشترغ جدلم الخىاشن مً الجاهبين مً احل أن
ًدصل زأض الشبىت على عمىلخهً .مىً اعخباز هره ؤلاطتراجُجُت جرز أزباح طهلت .هما
ٌعخبر جدلُم الخىاشن على حاهبي اإلاظىق أمس بالغ الصعىبت .
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العدد 2012/01

التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

الشكل (:)2توضيح الخطة اللثنائية

اإلاصدز:اطامت عمس الاشلس ،الدظىٍم الشبيي مً اإلاىظىز الفلهي،مجلت الصزكاء اإلاجاد
الخامً العدد الاوٌ 6556ص.8
ب .اضتراثيجية املصفوفة  8:وهي ئطتراجُجُت جسجىص باألطاض على معادلت بظُؼت
(عسض الشبىت хعمم الشبىت) و هي جخىٌ اإلاشترن بأن ًساعي ثالثت مشترهين في الخؽ
ألامامي مباشسة مع امياهُت الخاهُل للىصىٌ الى خمع مظخىٍاث في العمم.،وجيىن
اإلاصفىفت مددودة العمم والعسض مما ًإدي ئلى مددودًت السبذ في اإلاصفىفت.
حعخبر هره ؤلاطتراجُجُت طهلت وواضحت في عملُت ئدازة اإلاصفىفت.
هما ٌعاب على هره ؤلاطتراجُجُت أن مىكع اإلاىشعين الجدد ًددد جللائُا بىاطؼت
الىمبُىجس.
الشكل ( :)3توضيح خطة المصفوفة

ادلصدر 4بدان ام العيد ،مرجع سبق ذكره،ص 93
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العدد 2012/01

التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

جـ .إضتراثيجية الدرجات املىفصلة 9:في هره الؼسٍلت ًلىم اإلاىشع ببُع اإلاىخج ألهبر عدد
مً ألاشخاص و ًُدفع لهم عمىالث على ول مىخىج ًباع و عً ول شخص ًدخل فى
الشبىت ولىً عىدما جصل الشبىت لحجم مبُعاث معين ،وعدد أفساد معين ًىفصال ول
شخص عً مجمىعخه ،وال جدفع له عمىلت عً بُع أي وخداث حدًدة للمىخىج ،أو
أشخاص حدد فى الشبىت ،وَعىض عً ذلً بعمىلت نهائُت هبيرة هدُجت لالهفصاٌ.
الشكل ( :)4توضيح خطة الدرجات المنفصلة

ادلصدر 4نفس ادلرجع السابق ،ص04

ج ـ .اضتراثيجية الخطوات  /الاوشلاق :فىسة هره ؤلاطتراجُجُت جسهص على جدفيز اإلاىشعين
اليشؼين لالزجلاء ئلى مظخىٍاث اعلي فُمىً للمىشع أن ًصل ئلى مساجب أعلى بصٍادة عدد
اذزعه ،وعىدما ًصل ئلى أعلى مسجبت ًدم له الاوشلاق عً مإطظت الصخص الساعي(
لِع باإلاىكع الجغسافي ) عىدها ٌظمى فسٍم هرا اإلاىشع حُلٌ ,ظخدم الصخص الساعي
عالوة على مبُعاجه والحىافص اإلالدمت هىا هي جدفيزاث خاصت على طعس الشساء.
 مً اًجابُاث هره ؤلاطتراجُجُت وحىد عمم أهبر خُث ًمىً الحصىٌ علىعمىالث مجمل مبُعاث اإلاظخىٍاث ألاعمم.
 ومً طلبُاث هره ؤلاطتراجُجُت صعىبتها واحظامها بالخعلُد مما ًجعل شسخها10
للمىظمين الجدد صعبت.
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التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

الشكل ( :)5توضيح خطة االنشقاق
هديز وطني
40 %

هديز
(manager
)
35 %

مشرف
30 %

هوسع
25 %

هنفذ هبيعاث
20 %

املصدر مسحع طبم ذهسه ص40
ت .إضتراثيجية وحدة املطحوى  :جلىم هره ؤلاطتراجُجُت على هظب ألازباح في نهاًاث
الشبىت وممىً أن جيىن ألازباح مً ألاعلى في خالت واخدة عىدما جدظاوي اليظب في ول
اإلاظخىٍاث مثال في الشيل اإلالابل جدفع الشسهت وظبت  %05على اإلاظخىٍين ألاوٌ والثاوي ,
ووظبت  %05على اإلاظخىي الثالث  ,و  %5على اإلاظخىٍين السابع والخامع  .الهدف مً زفع
اليظبت في اإلاظخىي الثالث هى حصجُع اإلاىشعين على الىصىٌ ئلى اإلاظخىي الثالث مما
ًدفعهم ئلى مظاعدة بعظهم والعمل هفسٍم.
الشكل( :)6توضيح إستراتيجية وحدة المستوى
المستوى االول 10 %
المستوى الثاني 10 %
المستوى الثالث 15%
المستوى الرابع 5 %
المستوى الخامس 5%

ادلصدر 4نفس ادلرجع السابق،ص.04
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العدد 2012/01

التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

 .3واقع التعامل بالتسويق الشبكي في الجزائر حالة شركة ""Qnet
 1.3البطاقة التعريفية لمؤسسة ":"Qnet

الجدول( :)3البطاقة التعريفية لمؤسسة ""Qnet

دخول الى الجزائر

4442

مكان التأسيس

ماليزيا ومقرىا يف ىونغ كونغ

سنة التأسيس

8332

طريقة االشتراك

دفع مبلغ 94دوالر كرسوم لالشرتاك ليحصل على رقم حسابو مث استقطاب مشرتكني
جدد

منتجات المؤسسة

رحالت سياحية ،قالدة الطاقة ،بعض الدروس يف اللغات بأقراص مدرلة ،و اجملوىرات .

رؤية الشركة

تكمن رؤيتنا يف أن نصبح رائداً ومؤثراً عادلياً يف رلال صناعة البيع ادلباشر مع التعهد
باإللتزام بادلعايري العليا يف ممارسات العمل ادلهنية على مستوى الشركة وداخل شبكتنا
العادلية من ادلوزعي.

رسالة الشركة

رتق بنفسك لكي تساعد البشرية.
net.qnet.www

الموقع االلكتروني

ادلصدر 4من إعداد الباحثني باالعتماد على ادلوقع االلكرتوين للمؤسسة

 2.3إضتراثيجية الخطويم الشبكي في املؤضطة :هما طبم وأن ذهسها بأن ئطتراجُجُت
اإلاظخىٍاث الثىائُت هي ألاهثر اطخخداما في الدظىٍم الشبيي وهي ما جدبعه مإطظت
( ،)Qnetوٍخم ذلً بدصىلً على مسهصًٍ واخد ًمين والثاوي ٌظاز مباشسة بعد
الاشتران ،لىً لُبدأ اإلاشترن الحصىٌ على عمىالث بعد ججىُد طخت أشخاص ثالثت
أشخاص على الُمين وثالثت أشخاص على الِظاز لُدصل على مبلغ  655$دوالز .وجصداد
11
عمىلخه ولما حىد أشخاص آخسًٍ وحىدوا هم بدوزهم أفساد آخسًٍ.
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العدد 2012/01

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

الشكل(:)7تحقيق التوازن للحصول على عمولة 252دوالر

محمد
أحود

علي
إسحاق

إسالم

عوز

حوشة

المصدر :من إعداد الباحثين

ثوضيح طزيلة حطاب ربح املؤضطة وعموالت ألافزاد :اطخىماال للمثاٌ الظابم فان
مدمد هجح في اطخلؼاب  6أفساد ما ٌعني اهه جمىً مً الحصىٌ على خىافص جلدز ب655
دوالز ٌعخبر اإلاظخىي الري فُه على واخمد اإلاظخىي ألاوٌ اإلاظخىي الثاوي هم ألاشخاص
الرًً أطفل على واخمد وهىرا دوالًُ ،فان اإلاظخىٍاث جخظاعف في هرا الىظام
باليظبت لعدد ألاشخاص اإلاخىاحدًً في اإلاإطظت للشسهت جدظب ول اإلاظخىٍاث شائد
واخد وليي جىظب عمىالث ًجب أن ًيىن أطفلً مظخىٍين على ألاكل ،هفسض أن
شخص في اإلاظخىي الخامع ختى ًىظب عمىلت ًجب أن ًيىن هىان مظخىٍين أطفله
على ألاكل ،باليظبت لهرا الصخص ًىحد أطفله اإلاظخىي الظادض واإلاظخىي الظابع.
 2.3مؤضطة  Qnetفي الجشائز :حىدث الشسهت خظب ما جرهس في مىكعها السطمي
خىالي ثالثين ألف شاب حصائسي بما ًلازب  05مظخىي على وامل التراب الىػني،وال
جىحد ئخصائاًاث زطمُت جإهد أو جىفي هره اإلاعلىمت.اما في ما ًخص اإلاىخجاث التي
جبُعها اإلاإطظت في الجصائس فهي واالحي:
جرهسة طفس (جىوع او جسهُا) اإلابلغ075555,55 :دج.
مصفاة خاصت بدىلُت اإلاُاه اإلابلغ055555,55 :دج.
12
أكساص حعلُمُت ًدصل مً خاللها الفسد على شهادة عاإلاُت اإلابلغ065555,55:دج.
ٌعخبر مً الصعب حدا الحصىٌ على معلىماث دكُلت خىٌ اإلاإطظاث الىاشؼت
في الدظىٍم الشبيي بشيل وعام ومإطظت هُىهذ بشيل خاص،ئذ حعخبر هره ألاخيرة
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التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

اهبر مثاٌ على ذلً إلاا ًىخىفها مً غمىض وطسٍت هبيرة حدا ،وأنها جيشؽ فلؽ عبر
مظىكيها وعبر اإلاىكع الالىترووي دون اللجىء ئلى أي مً أهىاع وطائل التروٍج ألاخسي،
وهرا ما ًفظس أن اغلب اإلاىظمين جم اطخلؼابهم باطخغالٌ العالكاث الاحخماعُت بالدزحت
ألاولى واللسابت العائلُت والصداكت ،وهىا ًمىً جفظير هرا اكخصادًا في أن اإلاإطظت
جفادث جسدد وجخىف الصبائً مً مصداكُت ئعالهاتها وهىا كد وفسث جيالُف ؤلاعالن
بفظل الثلت اإلاخبادلت بين اإلاظىق والصبىن.
ججدز ؤلاشازة أًظا ئلى الحالت التي جم جداولتها الصحافت الىػىُت وهي جىكُف اخد
مظىقي شسهت هُىهذ بمدًىت الشلف واتهامه بعملُاث الىصب والاخخُاٌ وذلً بعد زفع
دعىي كظائُت علُه مً أخد اإلاىاػىين الري أزاد أن ٌظترد ماله وٍيسحب مً الخعامل
13
مع هرا الفسد.
 3.3حليلة وواكع ربح املشتركين في مؤضطة :Qnet
أ .ثحليل املطحفيد ألاكبر من عملية الخطويم ملؤضطة  :Qnetكصد شسح عملُت
الىظب في الدظىٍم الشبيي إلاإطظت هُىهذ  Qnetطىأخد اإلاثاٌ اإلاروىز في دزاطت
الباخثخين(بدان أم العُد و) ،وهي خىٌ شخص مشترن مً أحل جدلُل عملُت هظب
العمىالث وكد دفع هرا الفسد مبلغ  5555,55هسطم لالشتران ثم اشتري اإلاىخج اإلاخمثل
في زخلت ئلى جسهُا (وهي أهثر اإلاىخجاث شساء مً ػسف الشسهت في الجصائس) ،بمُلغ
075555,55دج ثم كام بخأطِع شبىت خاصت به و هفسض أن ألاشخاص اإلاىخسػين
ولهم وان لهم هفع اإلاىخىج وهي جرهسة طفس ئلى جسهُا الشسهت هُىهذ في هره الحالت
اإلاإطظت هم حسجل هسبذ 5.655.555.555,55=075555,55×35,555 :دج
كلىا طابلا أن شخص ًىظب  655دوالز عىد ججىُد طخت أشخاص ولرلً ًجب أن
ًيىن أطفله مظخىٍين  .ألاشخاص اإلاىحىدًً في اإلاظخىٍين آلاخسًٍ ال ًىظبىن شِئا .في
خالت الجصائس ألاشخاص الخاطسون باعخباز ان الشبىت جىكفذ عً الخجىُد بعد ججىُد
ثالثىن ألف شاب حصائسي شبىت شسهت في الجصائس فيها  04مظخىي أي باإلاؼابلت مع ما جم
الخىصل الُه طابلا فان اإلاظخىي  03و  04لم ًىظبىا شِئا بل خظسوا أمىالهم وٍلدز
عددهم  64576شخص خظسوا خىالي  4.355.855.555,55دج التي ًخم جدىٍلها الى
الخازج بالعملت .وختى ألافساد الرًً ًدىاحدون باإلاظخىي  00لً ًىظبىا أي ش ئ بل
خظسوا أمىالهم فاإلاظخىي ً 00ىحد فُه  6548شخصا أي جدفع لهم الشسهت مبلغ
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التسويك الشبكي بيي حميمت الزبح وبيع الوهن (حالت

بي عبد العشيش سفياى واخزوى

056455دوالز أي 07.458.555,55دج بملازهت هم جدصلذ الشسهت مً هإالء ألاشخاص
ملابل ما دفعذ لهم مً العمىالث هجد انها جدصلذ على  358455555د ج أي زبدذ
14
 65طعف اإلابلغ الري خظسجه هعمىلت لهإالء ألاشخاص.
ب .مزايا وسلبيات التعامل مع مؤسسة  :Qnetميكن تلخيصها يف اجلدول التايل4
الجدول( :)8إيجابيات وسلبيات التعامل مع شركة Qnet

إيجابيات التعامل مع مؤسسة Qnet
يسهل على ادلؤسسة حتديد حجم ادلبيعات.
سهولة ورلانية تدفق ادلعلومات باالعتماد على
الكلمة ادلنطوقة.
تكوين العالقات االجتماعية
التخلص من القيود الزمنية و ادلكانية للوظيفة.
فرصة التعرف على العمل التسويقي.

سلبيات التعامل مع مؤسسة Qnet
-

-

الغموض الكبري الذي يلف ىذه ادلؤسسات مما جيعل
ادلنخرطني يغامرون بشكل خطر .
عدم التجديد والتنويع يف ادلنتجات مما يؤدي إىل إشباع
السوق.
عدم وجود أي ضمانات للمنخرطني باستالم عموالهتم.
غياب حرية اختيار ادلنتج فالزبون رلرب على االختيار بني عدد
زلدود جدا من ادلنتجات اليت قد ال يكون حباجة لو يف
األساس.
عدم الرقابة على حركة رؤوس األموال باجتاه اخلارج ما يسبب
أزمات مالية يف البالد.

المصدر :من إعداد الباحثين.

مً خالٌ الجدوٌ الظابم ًدبين أن الدظىٍم الشبيي ال ٌعىد بأي فائدة على اإلاشترهين
فاًجابُاجه ولها حعىد بالىفع على مإطظت هُىهذ بالدزحت ألاولى وختى ألافساد الرًً
ًىظبىن عمىلت في الحلُلت هي اكل باإلالازهت مع ما هظبخه اإلاإطظت حساء العملُت التي
كام بها هرا الفسد.
الخاثمة:ئن اإلاخدبع لهرا اليشاغ الدظىٍلي ال ًمىً أن ًىىس مدي اهدشازه في ول دوٌ
العالم خاصت في الظىىاث ألاخيرة مع حعدد وطائل الدفع الالىتروهُت والاهدشاز الىبير
لىطائل الخىاصل الاحخماعي التي أصبدذ حشغل خيزا هاما في خُاة افساد اإلاجخمع ،ئال أن
اهدشاز ظاهسة معُىت ال ٌعخبر ملُاض للحىم على مدي اللُمت الاكخصادًت التي جلدمها
وهرا ما جثبخه هره الدزاطت والدزاطاث الظابلت في هرا اإلاجاٌ التي ججمع أن الدظىٍم
ْ
أطف ئلى ذلً ما ٌظببه مً
الشبيي ال ًلدم كُمت اكخصادًت خلُلت لالكخصاد الىػنيِ ،
فىض ى في الخعامالث اإلاالُت وغمىض في ػبُعت وشاغ مإطظاجه وختى البع الىبير خىٌ
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هدفها الري ال ًمذ للخجازة بصلت بل ٌعخبر أكسب لللسوض السبىٍت مىه للخجازة ،وهرا ما
حعل عدة هُئاث دًيُت مخخصصت جدسم الخعامل مع هره اإلاإطظاث(داز ؤلافخاء
اإلاصسٍت ،هُئت ؤلافخاء الظعىدًت،الاجداد العالمي للعلماء اإلاظلمين) ،وختى بعع الدوٌ
غير اإلاظلمت طيذ كىاهين جدظس وججسم مثل هره الخعامالث على غساز الىالًاث اإلاخددة
ألامسٍىُت ،هىدا ،فسوظا.
ومما طبم ًمىً اطخخالص الىحائج الحالية:
ً لىم الدظىٍم الشبيي على فىسة طم اهبر عدد مً اإلاىخسػين أهثر مً الدظىٍم
إلاىخجاث معُىت.
 اإلاظخفُد ألاهبر مً الدظىٍم الشبيي هي اإلاإطظت التي حظدثمس في مظىكيها
بعمىلت مىخفظت حدا باإلالازهت مع ما جىظبه اإلاإطظت.
 ال ًلدم الدظىٍم الشبيي أي كُمت ئطافُت لالكخصاد الىػني .
وعلى طىء ما طبم ًمىً جلدًم الاكتراحات والحوصيات الخالُت:
 ئكامت ملخلُاث علمُت وأًام دزاطُت مً كبل أوادًمُين مخخصين مً أحل
هشف خلُلت الدظىٍم الشبيي.
 خمالث جىعُت مً حمعُاث اإلاجخمع اإلادوي واإلاظاحد الجمعُاث الخيرًت للخىبُه
مً اخخُاٌ الدظىٍم الشبيي.
 طً كىاهين وحشسَعاث جظبؽ مً وشاغ هرا الىىع مً اإلاإطظاث مً أحل
السكابت على جدفم زؤوض ألامىاٌ للخازج.
 احتهاد اإلاإطظاث ؤلافخائُت في الخسوج بجىم خىٌ شسعُت الخعامل بالدظىٍم
الشبيي .
 حعبئت السأي العام خىٌ أهمُت الخفؼً و جىخي الحرز كبل الخعامل مإطظاث
الدظىٍم الشبيي.
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