


 

 "التـــــسويق الهرمي عبر شبكات ثنائية  "

 

                                                                                  ألف دوالر أسبوعيا  !                                                        ٤٠هل ترغب بالحصول عىل 
وع تجاري بدون مؤهالت  اطات !                                                                                                           تجارية  و رخصأهل ترغب بمشر او اشتر

 برأس مال بسيط!  ةهل ترغب بالوصول للحرية المالي

                                                                                                                                   تذكر                                                                               
ل ومن وقت فراغك ز   العمل قد يكون من المتز

 
 !!  أيضا

ي حلة جميلة تداعب أحالمك وطموحك الوليد
ز
ز لك ف                                            ا وتدمرها أو تولدها للعدم !! هقعيتف ةتتوارى األصداء خلفه ، ويتر

ي بطرق مخادعه ومضلل
وي    ج متفشر !                                                                                                         ةمازال ولم يزل التر ي شباكها الكثتر

ز
   يقع ف

ابات حوله إال ممن هو منتفع  بذلك وقد يضلل لك بالمعلومة ابتغاء التأثتر عليك ثم تسجيلك معهم ضمن الشبكة ولقلة الكت
ة  ئ بالخدعة  الهرمية الكبتر  مما يستوجب التوفف والتأمل بها !  ! وتتفاجر

" ي "التسويق الهرمي
ي أعنز

!!   إننز  والمزعوم بالشبكي أو البيع المباشر

 ؟فما هو التسويق الهرمي 

 ماهية التسويق الهرمي  المبحث األول : 

وع يهدف لتحصيل أكتر قدر من األموال ي سلسلة هرمية،  ةمتصل ةعتر بيع مواقع هرمي ) أي توظيف األموال ( هو مشر
ز
ببعضها ف

ط بيع مواقع هرمية تحت مركزك الهرمي ألشخاص  ة بشر ويكون بيع كل موقع بمبلغ من المال ! مع الوعد بتحقيق مكاسب كبتر
  و جدد ويستمر النم

ا
ز أمواال                                                                                              !  المكون من المواقع الُمباعة ألشخاص دافعير

ي أهرام وشبكات األ
ز
ك جديد ف ي  !  قدم منه ويكون جزء ال يتجزأ منها ويظهر كل مشتر

ي شكل ثنائئ
ز
كة أو شخص وتتفرع ف  تبدأ من شر

ي ثم يستمر بالتفرع  إىل ماله نهاي
ي إىل ثنائئ

                                                                                                          . لتتكون تلك األهرام  ةويتفرع الثنائئ
كة وتقوم بتوزيعها إىل من هم بالطبقات  ي تعليم من هم ويكون عتر بيع الموقع الهرمي ثم تعاد األموال إىل الشر

ز
العليا ليستمروا ف

ك كل عضو عتر معرف العضو الداعي  باألسفل وتحصيل أكتر قدر من المال من الطبقات الهرمية السفلية الجديدة
، ويشتر

 به.  عدرج تحت الهرم ويأخذ موقيل

                                                                                  :                                                                       إذا طبيعة العمل 
ك لالنضمام 1 اط الدفع عىل المشتر و تفعيل مركز ماىلي وتحقيق متطلبات بحيث يتحقق المبلغ المطلوب ثم يحق لك أ( هي اشتر

وي    ج وتسجيل أعضاء.                                                                                                                                                     بالتر
ز عتر بيع المواقع الهرمي٢ ز جدد محتملير كير

ي الشبكة وال ة( وتقوم عىل تحصيل األموال من مشتر
ز
ي ف

! ت نر إذ  كون ضمن الهرم الكبتر
.   كل موقع مباع تتفرع منه شبكات وأهرام

 
ة جدا                                                                                                             كبتر

كة بعضهم  تستوىلي  ة( األموال المدفوع3 كة الهرمية وتعيد تدويرها لمن هم بالطبقات العليا حسب سياسة كل شر عليها الشر
ز  ط عمل توازن بالطرفير

اطات ال ، ال  و أيشتر !  وتلك االشتر  تغتر حقيقة العمل األساسي

 :  مصطلحات التسويق الهرمي 

 

 

 توضيحي : الالنموذج 

 

  

Upline  ههو من ، وتعتتر أنت امتداد لنمو من األشخاص بالخط األعىل وجميع من فوقه  انضممت عتر
 شبكاتهم وأهرامهم. 

Crossline ، ز ضمن شبكتك ال باألعىل أو باألسفل ولكنهم ضمن الهرم الكبتر أي  هم أشخاص غتر مندرجير
ي شبكات األبالين لديك )

ز
ز ف  (uplineمدرجير

Downline  ي ستتكون تحت موقعك الهرمي ،وسيكونون االمتداد لنمو الهرم
هم جميع الشبكات واألهرام النر

 الكبتر 
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 أح  مد               

 

 

 

 

 

هند                                                                                             خالد

 

 

نوره                                       عبدهللا                         عبدالرحمن سارة                  

 

  

 ريم                    عبتر                أسيل               فيصل                   عمر        عامر                     عىلي                    لمياء   

 

ط تعبئة كل مرحلة كاملة م بل ينمو الهر  باألشخاص مالحظة : هذا الهيكل آللية التسويق الهرمي بارتباط األشخاص ، وال يشتر
ي تجنيد األشخاص

ز
طوا تعبئة كل مرحلة كاملة حنر من دون ترتيب أي مع من يستمر ف  . واحد فهو  !  العمل هو هو ف وحنر لو اشتر

كة !  كة لشر ز من شر كير
 وتختلف طريقة دفع العموالت من المبالغ المحصلة من المشتر

 أمثــــلة : 

لديه وكذلك أبالينه هو خالد وأحمد هم من أعاله بالخط وجميع من  عبدالرحمن وهو األبالينمعرف  عىلي / انضم عتر ( 1   
 سيضمهم عىلي بالمستقبل هم الداون الين وهم امتداد لنمو هرم عىلي وعبدالرحمن وخالد واحمد . 

إال أن  )أي لدى عىلي (بإضافتهم بالمستقبل ال يظهرون لديه فيصلعىلي هو كروس الين أي جميع من يقوم (  فيصل بالنسبة ل٢
ز منهم ) أي أبالين هذا فيصل هم عبدهللا وخالد واحمد ؛ ألنهم امتداد خطة األبالين لديه  وهم خالد وأحمد هم منتفعير

 (باألعىل

( وجميع من هم بهذا الهرم ) الشبكة( هم الداون الين ألحمد وهو المنتفع األكتر عليهم لألبد ، وكذلك كمثال أخر مجموع 3
 هم بالنسبة لخالد وجميع داون الينه )  ا الين لديه ماهو متفرع من هرم ) شبكة هند ( هم الداون

 
، ومايتفرع من هرم هند جميعا

 أي الشبكات المتفرع تحته ( هم كروس الين لهند إال أن أبالينها وهو أحمد منتفع بهم وهم ضمن هرمه الكبتر ، وهكذا . 

كة ي طريقة دفع العموالت من شر
ز
كات ف ق الشر اطات والسياسيات.  وهذا هو حقيقة عمل التسويق وتفتر  ألخرى حسب  االشتر

ز به ، أما الكروس الين ال ٤ يظهرون لديه ألنهم ليسوا ضمن شبكته ) هرمه ( وكذلك  ( كما أن األبالين يرى الداون الين الخاصير
ك يرى الهرم األسفل أي الداون الين أما األعىل فهم يرون هرمه وهو ال يراهم !   كل مشتر

ي صورة التسويق الشبكي ، ويتم وضعها كغطاء رمي اله وهذا هو جوهر التسويق 
ز
ثم ظهر بحلة جديدة تتسم بالخداع و التضليل ف

ك  وستار عن التسويق الهرمي ! يباع المنتج، وقيمته هي قيمة المركز الهرمي المباع وهو وسيلة للتسويق الهرمي وليس غاية االمشتر
ز عتر بيع  والغاية هي العموالت جراء ذلك العمل ! ستخدامه احنر أو   الخدمة ستهالك المنتج أو ا وزيادة تسجيل المسوقير

 . المواقع الهرمية 

 

 

 

Level 1 
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ي : ن
 
 طاق التسويق الهرمي من حيث المقصود ومفهومه وما يتشابه بهالمبحث الثان

 

ي (1
 
  نطاق التجارة التقلدية :   ف

 )وهو التسويق الغبر مباشر ( :  التسويق التقليديأ_ 

صنع المنتج للسلعة إىل وكيل محىلي إىل تاجر جملة ثم تاجر التجزئة ووصوال هو الدارج والنمط الطبيعي يمر التسويق فيه من مُ 
 فتسويق المنتج هو المقصود لذاته والمنتج هو مبتعز المستهلك. للمستهلك. 

: ب_                                                                                                                                                                  التسويق المباشر
ه دون تدخل أطراف فيه  . وهو الذي يتم من المنتج للسلعة إىل للمستهلك مباشر

وني( ٢ ي نطاق التجارة االلكبر
 
                                                                                                                                                             ة : ف

نت ويستخدم فيه التسويق المباشر والغتر المباشر للوصول لل ي هو الذي يتم عتر اإلنتر
وئز مستهلك والمباع هو التسويق اإللكتر

 المنتج وهو المقصود لذاته للتسويق وهو مبتعز المستهلك. 

 مـــوقع التسويق الهرمي من التسويق : 

ي حالة الكساد األمريكي بالظهو أما التسويق الهرمي فيتم بطريقة تقليدية وهو ما كان قديما حيث أن اساس الفكرة بدأت  
ز
ي ر ف

ز
 ف

ز   من خمسير
ومنها  -فال تنخدع عزيزي القارئ من الزعم بأنها صناعة حديثة  فهي قديمة  - سنة الواليات المتحدة قبل أكتر

ي 
وئز كة اإللكتر ق أسيا، ومن ثم انتقل إىل الدول العربية ،  وحيث يعمل عليه بشكل شي داخل موقع الشر              انتقل إىل أوربا، ثم شر

ك لديهم (                                .                                                                                                                             1) أي حساب المشتر
نت األمر الذي نقف عنده  كات الهرمية تمتلك مواقع عىل شبكة اإلنتر ونية أصبحت الشر ي ظل التجارة اإللكتر

ز
ونتساءل هل هو وف

 التسويق الهرمي  
 !؟بيع مباشر ام غتر مباشر

ا كارد  ز ي حيث يقوم المنضم بدفع مبلغ ماىلي عتر الفتر
وئز اك األساسية تتم عتر الموقع االلكتر

ارد كماستر  الو أبالنظر لطبيعة االشتر
جميع الطبقات الهرمية العليا ثم يحصل عىل الموقع الهرمي ، ولكن التساؤل ماذا عن الوسطاء وهم األبالين من دعاك و 

ون  من فوق ةالمتسلسل وبال شك ستعتتر أنت ومن ستقوم بتسجيلهم باألسفل مستقبال امتداد لنمو هرمهم! فهل يعتتر
وا وسطاء فهناك أطراف إذا فهو بيع غتر مباشر !                                                                                            جميعهم وسطاء ! واذا اعتتر

ز المستهلك والمنتج الصانع للسلع ذ البيع المباشر هو ما إ ة !  ةيتم بير ز فقط او البائع مباشر ز طرفير وب  هذه الحالة منتف  () أي بير
يستقيم فالمقصود هو تسويق التسويق  ال  ذا إن قلنا أنه غتر مباشر فهو  لوجود طبقات عليا مستفيدة عىل جل عملك بعموالت! 

ز عتر الحصول عىل وزيادة المسو  اكاتهم ، والعتر أ قير
ي ال " ةكتر قدر من األموال  للحصول عىل العموالت من اشتر

للمقاصد والمعائز
ي لأل

و تسويق شبكي او بيع مباشر او حنر وجود منتجات تستخدم أ، فنخرج منها جميع االدعاءات بأنه بيع شبكي  "لفاظ والمبائز
 هرم

 
 وهو حالة تسويقية خاصة.  يا للستار فالحقيقة والواقع هو تسويقا

ي سواء كان مباشر 
 لزيادة المبيعات بسلع او خدمات أو غتر مباشر تقليدي أفالتسويق الحقيقر

 
ي فهو  يستهدف أساسا

وئز و الكتر
اء ما  ة تحظز بسمعة طيبة ويتجه لها المستهلك من تلقاء نفسه لشر كات كتر يحتاجه. دون  مقصودة ، ودليل ذلك وجود شر

ي ارتباط الشر 
ز
اء ب هأخر أو دون ارتباط اء بعمل إضاف ي  هترويجو التر  ! والحرية المالية للمشتر

ة  ي دول كتر
ز
وع احتياىلي وممنوع ف

ثم عاد بحلة التسويق فضال عن منعه أما التسويق الهرمي فسمعته عالميا غتر طيبة ألنه مشر
كة تبيع منتجات ثم تحصل عىل تسجيالت وتقي عم بأن الشر ز ي الدول الناشئالشبكي !  لتر

ز
ي وزارة التجارة او ف

ز
عىل أنها بيع  ةد ف

اد وتصدير !  ه. أب ةالعامبها  وينخدع  منتجات أو استتر ي استقطاب اعداد كبتر
ز
كة مرخصه! ويستغل ف                                            ن ذاك النشاط او تلك الشر

كة او وكيل رسمي سعود كة تقوم بمثل هذي الممارسات فذاك تستر تجاري عن التسويق والحقيقه أنه عىل فرض وجود شر ي لشر
 !  بموجب قرار وزير التجارة رقم  الهرمي

 
 عن منعة نظاما

ا
منع  -1ه ونص الفقرة األوىل منه : ٤/1/1٤3٤بتاري    خ  والصادر  91فضال

 التسويق الشبكي أو الهرمي أو اإلعالن عنه بأي وسيلة كانت". 

 

 

 

 

                                                           
 .12انظر : التسويق الشبكي والهرمي وأحكامة في الفقه اإلسالمي ، د.عبدالعزيز اليمني،دار كنوز أشبيليا،ص 1
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 لذلك فالصحيح 

نت تيندرج ضمن البيع المباشر او الغتر مباشر فهو حالة خاصه، ويس التسويق الشبكي والهرمي ال  ( أن1 خدم اآلن عتر مواقع اإلنتر
ونية،أ ز ونطاق التجارة اإللكتر ي حتر

ز
ك العضو عتر رقم عضوية الع ي ف ويكون امتداد لمن  و الداعي ليدرج تحته بالهرمضويتشر
 . باألعىل

ز (التسويق الهرمي هو ال٢ شبكي التفاقهما بجوهر العمل واختالفهما باالسم واالدعاءات وجود منتجات مما يعزز احتيال المروجير
! أب ي  نه بيع مباشر

وئز ز :  وتسويق إلكتر  وهذا غتر صحيح. والصحيح بتحقق النصب واالحتيال من وجهير

 عليه بأنه شبكي او بيع مباشر و 
                                                                                       نه يختلف! أاألول: ممارسة تسويق هرمي والتستر

: وضع المنتجات وسلية للتسويق الهرمي  ي
ز وتوسعة المراكز الهرمية ونموها  الثائز بالقيمة  نتجالم ، ويباع والغاية زيادة المسوقير

.  ةالمتطلب ي المركز الهرمي
ز
 لتحقيق المطلوب ف

 

) كة ذات التسويق الشبكي ) اي الهرمي  المبحث الثالث : منتجات الشر

ي الغال
ز
كات الشبكية الهرمية عىل أساس االحتكار ! ب ف  تقوم الشر

ي تحديد السعر كيفما شاءت! فليس للسعر محدد ، إذ  فتلك المنتجات ال 
ز
ي األسواق وبالتاىلي أتيح المجال لها ف

ز
تجد نظتر لها ف

ز ب                                                      عليه!  الحرة مداتهإالمنتجات عادة تطرح باألسواق ثم يتحدد السعر بناء عىل العرض والطلب وإقبال المستهلكير
كات التسويق الهرمي الشبكي لو  ي شر

ز
 تلك المنتجات زحت الستار وأزلت التسويق الهرمي عنها فهل ستنافسأبينما عند النظر ف

                                                                                                                                                                             سواق؟باأل 
، فلكل منتج يضعون نقاط ولكل منتج نقاط معينه   لديهم هو تحقيق النقاط المطلوبة للمركز الهرمي

ز كير
والمعيار لدخول المشتر

اء منتج لالستخد ، وكل ما عليك هو شر ز ! ومن ثم تحقيق مكاسب! ومبلغ معير  ام الشخصي بمتطلبات النقاط بالمركز الهرمي

والخسارة متحققة لو ذهبت لبيع المنتج باألسواق ستجد قيمته أقل بكثتر فضال عىل أنه غتر مقصود أساسا هو وسيلة ومن هنا 
 يتحقق التغرير. 

( فهذا زعم غتر صحيح؛ ألن جوهر  ي
كة وأنها شبكية )بيع مباشر وتسويق إلكرتوئز فأساس وجود المنتجات هو للزعم بقانونية الشر

 للستار. العمل هو التسويق الهرمي والمنتجات وسيلة 

 

ي هللا وإي   اك عزيزي القارئ للعلم النافع والعمل الصالح والكسب الحالل ، وصىل هللا وسلم عىل
سيدنا محمد وعىل آله  وفقنز

 وصحبه وسلم. 
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المراجع

ي ، دار كنوز أشبيليا،-1
ي الفقه اإلسالمي ، د.محمد عبدالعزيز اليمنز

ز
ه. 1٤33التسويق الشبكي والهرمي وأحكامه ف

ه ٤/1/1٤3٤الصادر بتاري    خ 91قرار وزير التجارة السعودي رقم -٢
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شخصيةمعلومات 

عبدالعزيز زكي عبدالعزيز السماعيل

قيةالمملكة العربية السعودية   _ الشر

يعة بجامعة اإلمام ، محام متدرب  بكالوريس أنظمة من كلية الشر

كات   ىلي تجربة سابقة مع أحد تلك الشر
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