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یصنع األشخاص الغیر "ذات مرة قال شخص، 
ناجحین قرارات مبنیة على وضعھم الحالي، بینما 
یصنع األشخاص الناجحین قرارات مبنیة على أین 

".یریدوا أن یكونوا
بكلمات أخرى، نحتاج ھدف، رؤیة  لمستقبلنا، أو على 

.األقل فكرة بشأن أین نرید أن نذھب أو نكون

وكما سأقول الحقاً مرة أخرى في . ثم  یجب أن نتخذ إجراًء، یجب أن نقرر المسار الذي سیأخذنا في االتجاه الصحیح
.بالنسبة للبعض منا، ھذا قد یكون اقتراح مخیف! تجاھنا قد ننتھي حیث بدأنااھذا الكتاب ، ألنھ إذا لم نغیر 

ONPASSIVEیتحدث ھذا الكتاب بشكل عام عن فرصة Business 
Solutionباُ من اذا كنت مثلي متع. والتي تقدم الحریة التي نبحث عنھا

تحبھم، القتال وترید حریة شخصیة ومالیة خاصة بك وباألشخاص الذین
.فأنت یجب أن تنتبھ لھذه الفرصة

.  نترنتألننا سواء كنا مشتغلون للتسویق عبر االنترنت أو ال نملك أي فكرة عن كیفیة فعل أي شيء، فقط نتصفح اال
ھذه فرصة العمر لنا وستغیر كامل دینامیكیة التسویق عبر. قد یكون ھذا ھو الحل ألي شخص. فھذا ال یھم، لیس بعد

.االنترنت في المستقبل المنظور

الى األمام



دع الخوف من عدم فھم التسویق عبر االنترنت، الخوف من ..... لذا
التعمق بعیداً أو حتى الخوف من التعرض للخداع، دع ھذا الخوف 

. یخرج مباشرة من الباب
مدى الحیاة، إذا % 100یمتلك ھذا الحل ضمان استعادة األموال بنسبة 

.لم تشعر بالسعادة

وأنت كقارئ ستتعلم أن ھذا یعني حصولنا أخیراً على حل لألعمال والذي سیسمح لكل شخص بالنجاح بغض النظر 
 ً . عمن یكونوا أو ماذا فعلوا مسبقا

 ُ .كل عضو ، سواء كان سلبیاُ أو نشطاً، سینجح آلیا

!لذا، استرخ
ثم فكر بشأن ما تقرأه ھنا

خالي % 100
من المخاطر



:ما الذي نملكھ
المنتج

لقد قمت بوضع وصف وظیفي لمنتجنا، وان لم یكن مجمالُ، وضعتھ في البدایة ھنا بسبب وجود العدید من 
أریدك أن تعلم ان ھذا الوصف لیس بقائمة شاملة ولكنھ . األشخاص الذین تحدثت معھم ولم یفھموا ماھیة المنتج

عندما نطرح ھذا المنتج بدایة انطالقة خفیفة، : "لكن، ثق بي عندما أقول. یعطیك فكرة عما تملكھ وماذا سیفعل
"سینصدم الناس بالتأكید من قدراتھ

ألف عضو مؤسس، ھذا بحد ذاتھ ، لم یُسمع بھ من قبل في بدایة أي شركة، ناھیك عن أننا 26حالیاً لدینا أكثر من 
بالمكان الذي نتجھ " لكن، بقدر ما ھو جید ھذا، فھو ال یعتبر حتى قطرة في بحر واسع مقارنة !. لم ننطلق بعد 

". إلیھ
 ً .قادراُ على التعامل مع مالیین األعضاء حرفیا ONPASSIVE سیكون نظام

ج متى ما أصبحت بالیة بسبب توفر البرنامج الصحیح، البنیة التحتیة لمنصة مناسبة، فعند استبدال عناصر البرنام
وحدیثة للعدید وقدیمة یستطیع البرنامج الحفاظ على جوھره، وبذلك تستطیع كامل المنصة البقاء نشطة  ومتطورة

. من السنوات، حتى لمدى الحیاة

ONPASSIVEبُني جوھر ولب   Platform الصورة الكبیرة"بصالبة من أجل المستقبل ووضع في اعتباره."



لصبورة واالمستبصرةنرید اجتذاب ھؤالء القادة المتمیزین بالعقلیة . لذلك نرید قادة المستقبل ذوي الرؤیة البعیدة
. وذلك لجلب القیم والقیادة إلى الشركة

ONPASSIVE منتج أي حال، یبدو وجود العدیدین الذین ال یدركون أن على 
. ھو حل ألعمال التسویق عبر االنترنت ثوري وقائم بذاتھ

دقة من األلف لقد طُور ب. إنھ لیس منتجاً مقلداً أو مشابھاُ ألي منتج آخر. استوعبت ذلك، صح؟ إنھ حل األعمال
.(AI)إلى الیاء باستخدام الذكاء االصطناعي

عندما تشغل ھذا . وعالمة تجاریة جدیدة دُمج بشكل رائع في نظام متكامل. إنھ تكنولوجیا لم ترى من قبل
)  إذا لزم االمر(النظام، بغض النظر أین توجھك، یستطیع ھذا النظام تغییر اتجاھك في منتصف الطریق 

. ألنھ كما تعلم، اذا لم تغیر مسارك قد تنتھي في المكان الذي بدأت منھ. ویوجھك في اتجاه النجاح الھائل



:المنتج ھو األول من نوعھ، یُعتبر أسلوب الحیاة وقاعدة مدفوعة، اضبطھ واتركھ وسیقوم بــھذا لذا، نعم 

التجنید

التحویل

بیع المنتج لك

بناء أعمال لك

اإلعالن لسوقك

ارسال الزیارات لكل مواقعك

التسجیالت/ تزوید الزوار

تزوید دخل یومي

تزوید محفظة مالیة

تزوید منصة تمویل جماعي خاصة بك

مسارات غیر محدودة/ وضع مواقعك على دوارات

إعطاء حل صادق لكل مسوق

تسویق موقعك

إعطائك تعویضات مذھلة مدى الحیاة

!وأكثر من ذلك































? ? ?

!لدینا حضور عالمي في أكثر من مائة دولة

جمیع أنحاء العالمبنمتلك قانونیة كاملة 

نتمیز بالتوافق التام العالمي

أصبحنا المعیار العالمي الجدید

!ال یمكن للحكومة إغالقنا، فھي بالفعل ستستخدم منتجاتنا

ح ما الذي یعنیھ ھذا؟ حسناُ، كما ذكرت سابقاُ، ھذا یعني أننا أخیراً نملك حل األعمال الذي یسم
 ُ كل عضو، سواء كان سلبیاً أو . لكل شخص بالنجاح بغض النظر عمن ھم وماذا فعلوا مسبقا

 ً نشطاً سینجح تلقائیا



 ً فال حاجة إلخبارك ماذا ). أیاً كان...شبكة، تابع، متعدد المستویات، مبیعات مباشرة. (لكن، اذا كنت مسوقا
ذه ھ. عندما ننطلق، ستختار أو تستخدم نطاقك الخاص، ولیس التابع للشركة: یعني ھذا الشيء الرائع ألجلك ھو

ویتوفر لك أي أداة قد تحتاجھا أبداً لبناء أعمالك . ونمت لك باستخدام الذكاء االصطناعي .. أعمالك ملكك

!نحن نساعدك على النجاح
استرخ،لذا 

!مؤسس قبل االطالق الكبیرستصبح 

ONPASSIVE  ً ھذا یعني أنك ستسوق تلقائیا حل أعمال .  اذا لم تكن مسوقا
. اعمالك ONPASSIVE وستولد دخالً ینمو شھراً بعد شھر بینما یبني

مزید لكنك تستطیع جني ال. سوف ال یتوجب علیك أن تجند، تبیع، تُروج أو تفعل أي شيء آخر إذا لم ترد ذلك
. لو فعلت ذلك



ONPASSIVE’S أصول / جذور
َمن الذي على الرأس؟

حسناً، اآلن وقد تخلصنا من األشیاء التي كانت تشغل معظم تفكیرنا، فأنا متأكد أنك مدرك للضجة التي حدثت
GoFounders وشركتھا القائدة للخط األول المعروفة بـ.ONPASSIVE لـ ما یبدو أنھ اإلطالق الوشیك بسبب 

الن. أنا تماماً متحمس بشأنھا وأعتقد أنھا ستصبح القائد العالمي الجدید في صناعة التسویق عبر االنترنت
التابعین الذین یستخدمون ھذا النظام لبناء أعمالھم الخاصة واألبطال الحقیقیین ھم المسوقین 

یذي ولقد قُدمت لنا الشركة والنظام عبر جھود الرئیس التنف. یقوموا بإضافة قیمة للعالم
).العبقري(مفرح آشوالمؤسس، السید 

مفرح ، بدایة ھو رجل عائلة، یحمل درجة ماجستیر في تكنولوجیا آشدعني أخبر بعض األشیاء عن السید 
وحتى التحق بجامعة ھارفرد لیتعلم بشكل ( المعلومات والتجارة االلكترونیة  من الجامعة العالمیة األمریكیة 

)خاص عن انشاء األعمال التجاریة عبر االنترنت
ھل كنت بارعاً في شيء ما لدرجة . ومما شاھدتھ، فان میادین البرامج واالنترنت ھي حیث یبرع، وحیث یعیش

مفرح ھو كذلكآشأن تقول  إنھ مثل سباحة السمك في الماء؟ نعم،  السید 



ً . فیما یتعلق بكل أشیاء االنترنت  والجدیر .ولقد أنجز العدید من مشاریع التسویق عبر االنترنت بشكل جید جدا
(GDI) بالذكر، كما أعتقد، ھو صعوده الصاروخي في المجاالت العالمیة الدولیة

ُ آشمن ناحیة أخرى، لقد َمر السید  ، كمسوق تابع. مفرح بأوقات صعبة في الصناعة أیضاً، أوقات صعبة جدا
لقد عاني من العدید من نفس األشیاء التي من المحتمل أنا وأنت نعاني منھا اآلن، أشیاء مثل المنصات واألنظمة 

.التي ال تعمل أو الوقوع فریسة للحیل

الخاص ) االبالینبواسطة (كامل مكون من آالف األعضاء downlineاحدى تلك األوقات عندما سُرق منھ 
طیعوا على أي حال، تشبھ قصتھ العدید من القصص التي أنا وأنت وعدد ال یحصى من األشخاص یست. بھ

ننا نستطیع وأیضا أنا متأكد أ. قولھا، قصص  عن االحتیال والغش التي تقع مع أعمال التسویق عبر االنترنت
% 97أن لنواجھ األمر، یبدو. اخبار قصص عن الخسارات المالیة والشخصیة الناتجة عن أنشطة ھذه اللقاءات 

.نكمن األشیاء الموجودة ھناك مثل خدعة مصممة إلبقائك بالكاد متجاوزاً للحافة أو حتى أسوأ، لتسرق م



.ONPASSIVE  لصنع ھذه الشركة الرائعةآشالخبرات التعلیمیة ھي التي قادت السید تلك
وأیضا، مھدت تلك الخبرات الطریق إلنقاذ فلسفات التشغیل وتأمینھا بحزم في مكانھا،، 

تملك نزاھة وأخالق محبوكة في نسیج أنظمتھا، GoFounders وبصورة أوسع ،ONPASSIVE ما أقولھ ھو أن
.بینھمانشاطا من المساعدة الجزئیة إلى المبرمجین الفاعلین وفي كل مكان ولدیھا 

بعد، لكن قادتھا  OnPassive بالطبع، لم تنطلق . وتمثل طریقتھ في الحیاةآشتعكس ھذه الشركة قلب السید 
ي  بشكل رئیسي نعمل من المكتب الخلف. الموجودین في الخط األول، وأنا وباقي المؤسسین األوائل كنا نشطین منذ شھور

.قبل  اطالقھا ONPASSIVE من قبل بھدف دعوة مؤسسین أكثر لالنضمام الى حركة

نعم
من حیثسحري؟أنت محق في قولك ان ھذا شيء 

الممیزات
الوضوح

التكنولوجیا
المفھوم ككل

وال تنسى المال الذي تكسبھ
!!وھذا شيء مذھل

ھناك حاجة لمؤسسین لشغل المناصب العلیا
ندعوك لالنضمام لنا اآلن قبل االنطالق. نحن نمثل القیادة العلیا



GOFOUNDERS شبكة
المكتب الخلفي

ONPASSIVE منصة المكتب الخلفي عبارة عن مجموعة كاملة من األدوات تقع على االنترنت وطورت من قبل
ي یعتبر المكتب الخلف). األعضاء التابعین ال یستطیعون الولوج لھذا المورد. (خاصة من أجل مؤسسیھا، وفقط لمؤسسیھا

GoFounders منصة دینامیكیة جدا والتي تشمل أدوات قویة تستخدم من أجل مبادرة
)وھذا یتم عبر دعوات شخصیة(والتي تعتبر بسیطة تماماً، تقوم بدعوة أعضاء مؤسسین 

ین أیضا یزود المكتب الخلفي مساحة فریدة على االنترنت حیت یقوم المؤسسون بالتواصل اجتماعیا مع المؤسسین اآلخر
:سأعرفك بھدفھا كما ھو مذكور في الخمس فئات العامة للموارد GoFounders وإلعطائك فكرة أفضل عن منصة

.لالطالقحتى نصبح جاھزین  GoFoundersدخول اآلخرین في عائلةأتمتةتساعد في 1.

وتستخدم لوضع القیادات OnPassiveتزود روابط ترویجیة وھي نفس الروابط التي تستخدم في المحور الدوار لـ 2.
.فرق المؤسسینمن حملة التسویق إلى 



ل الى تعمل كمدیر االتصال األساسي للمؤسسین األوائل الذین اختاروا أن یروجوا بمفردھم، وأیضا تزود وصو. 3
.الملفات الشخصیة وملفات الفرق

یقیة متوافقة مع تزود وسیلة من أجل تواصل طاقم العاملین، الدعم التقني، والمؤسسین اآلخرین بینما یوفروا مواد تسو. 4
.القوانین

اشات عبر ونق) ویبینار(توفر مكاناً للوصول الى اإلعالنات الحالیة والماضیة، جدول النقاشات عبر االنترنت . 5
.متوفرة، دروس، أسئلة شائعة وشھاداتتحمیالتاالنترنت وأحداث أخرى مسجلة في الماضي، 

GoFounders Back-Office Dashboard Screenshot



: القیادة العلیا
منصب المؤسس

. والذي یستمر لیصبح ناجحاً على نطاق واسع GoFounders جھد أنتج 
ویعتبر ھؤالء األعضاء المؤسسین، قادة . 2019ألف عضو على نطاق العالم اعتبارا من منتصف مارس 18أكثر من 

. الخط األول والذي سیقع تحتھم جمیع التابعین اآلخرین

فاجئا لذا، اذا كنت قائدا أخالقیا، قائد یتمیز بالصبر والطاقة فلن یكون م
. أن نرید أن نضعك في تلك المراكز

اعد من ھذا الموقع تستطیع تقدیم أفضل مساعدة لنمو الشركة بینما تس
.االخرین أیضا في تطویر أنماط حیاة اكثر صحة وثراء

نمط الحیاة الذي تبحث عنھ عبر البحث في فرصة نفس وھو 
.الرائدة ONPASSIVE 

ماً یُشكل مركز المؤسسین األوائل والحمالت التي ستغذي نجاحھا َمعل
ھاما للتسویق عبر االنترنت ویترتب علیھ فوائد ھائلة

.ONPASSIVEاذاً، عندما تقبل مركز المؤسس األول، فأنت ستصبح القیادة العلیا لـ
ر حمالت ویتم فعل ھذا عب) غیر یدوي(من القادة في الشركة وبنیت الفرق تحت ھذه القادة تلقائیا % 1وھذه مرتبة 

. لم إلدارة الحمالتتسویقیة على مستوى الشركة باستخدام أربع أو خمس من أفضل وأكبر شركات تبادل البیانات في العا
والتي تتكون من ONPASSIVEتُغذى تلك الحمالت باستخدام قواعد بیانات الملكیة ویتم تطویرھا وامتالكھا من قبل 

.قیادات موجھة بشكل ال یصدق لصناعات معینة
.قبل االطالق العام، الھدف من وجود المؤسسین وحمالت الشركة ھو لدعوة مؤسسین آخرین

:  نُرتب مناصب المؤسسین وفقاُ لـ
تاریخ الحصول على المنصب  1)
(2 ً عدد المؤسسین مدفوعي األجر الذین یتم رعایتھم شخصیا



ة من أجل الشفافیة، ال یتم دفع تعویض نقدي للمؤسسین المتواجدین من أجل جلبھم مؤسسین جدد الى عائل
.GoFounders

دھر عبر یتم أي نشاط من قبل المؤسسین لجلب مؤسسین جدد عبر رغبة فردیة تماما وذلك لرؤیة الشركة تنمو وتز
ة، عرض مثل الكتب االلكترونی(وھذا صحیح بالنسبة إلنتاج ویبنار، محاضرات، منشورات، . اكتساب قیادة جدیدة

ؤسسین یتم انجاز كل شيء من قبل الم. ، فیدیوھات، حمالت أو ایمیالت، أو أي عمل ووسیلة اعالم مماثلة)الشرائح، الخ
في فرق لكن، عندما یقبل المؤسسین الجدد الدعوات یتم وضعھم. بدون دفع تعویض لھم وذلك لما فیھ خیر للجمیع

سسین المؤسسین الذین قاموا بدعوتھم، وھذا شيء ھام ألن كل مؤسس یعتبر كمصدر محتمل للدخل الحقاُ من اجل المؤ
.الداعین

.دینفقط قبل االطالق، ستقوم الشركة بإطالق حمالت بدعوة مؤسسین جدد لیتم وضعھم تحت المؤسسین الموجو
 ONPASSIVEشھور، وخالل ھذا الوقت سیتم توجیھ حمالت 6في االطالق، تُوثق مناصب المؤسسین لمدة ال تقل عن 

رى، یصبح كل مرة أخ. یتم استخدام األعضاء التابعین الجدد لبناء جمیع فرق المؤسسین. تجاه تجنید األعضاء التابعین
فصلة للدعم من قبل المؤسسین الموجودین أو الشركة قبل االطالق دعامة من) ووضعھ في الفرق(مؤسس یتم دعوتھ بنجاح 
.االبالینالمالي من أجل مؤسسین 
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، بمعنى أن فرق المؤسسینوضع األعضاء التابعین  الذین تم جلبھم عبر حمالت التسویق التابعة للشركة في فرق یتم 
6) أو الشركة(یجلب المؤسس أ المؤسس ب، ویجلب المؤسس ب : على سبیل المثال. (المؤسسین عامرة باألعضاء التابعین

ب المؤسسین و یجني المؤسس أ دخالُ من المؤسس ب و األعضاء التابعین الستة حالیا، مناص) بعد االطالق(أعضاء تابعین 
كما (فة دوالر وتضعك ھذه التكلفة في موقع المؤسسین، وھذا كل شيء، وھذا ال یشمل الدعوات الى المصفو97متوفرة ب 

)سیتم توضیحھ الحقا بقلیل



COMPENSATION

المصفوفة: التعویضات

م ، یجب أن تحافظ على اشتراك نشط لكل حزمة تشتریھا ویوجد ما مجموعھ أربع حزONPASSIVEلكسب عموالت في 
.ستبین الصفحات والجداول التالیة كیف تتقدم من حزمة ألخرى).  $500، و$250، $125، $25(مختلفة 

م شراء حزمك یمكن أن یت. عندما تشتري حزمة، سیتم وضعك في مصفوفة الشركة الواسعة بالنسبة لھذه الحزمة المعینة
.متاحةبشكل فردي كلھ مرة واحدة، أو عبر عملیة تلقائیة باستخدام أرباح من حزمك النشطة الحالیة وعندما تصبح

  .ة سبعة أیامفي فترة تجریبیة مجانیة لمد) یشمل المؤسسین الموجودین والتابعین(في أي حدث، یبدأ جمیع األعضاء 
دما یرید بكلمات أخرى، عن. كما ربما تتخیل، تزود ھذه الفترة التجریبیة مشاركة مجانیة في االعمال لمدة سبعة أیام

م اضافتھم للفریق خالل تلك الفترة سیت. شخص أن یُقیم منتجنا لحل األعمال ، سیحصل على سبعة أیام تجریبیة مجانیة
ة، سیملكون الفرصة بینما في المصفوف.  الشخصي للمؤسسین الداعین باإلضافة الى المصفوفة الممتدة على نطاق الشركة

.وجمع العموالت الناتجة ) من الحمالت(الستقبال أعضاء غیر مباشرین 
.



.من أجل حزمة التابع$ 25ولكن لن یملكوا وصوال لتلك العموالت حتى یقوموا بدفع كلفة 
یة اذا انتھت الفترة التجریب. ، سیتم تحریر العموالت المجموعة لھم"تفعیل المستوى"متى  ما فعلوا ذلك، یسمى ھذا 

شخص المجانیة ولم یقوموا بتفعیل المستوى التالي، سیتم نقلھم الى قاع المصفوفة وسیصبح الموقع األصلي متاحا ل
أو .  یتم التقدم الى كل حزمة أعلى إما یدویا، عبر االختیار متى یتم التفعیل والدفع للحزمة التالیة األعلى. اخر

تلقائیا،  .بالوصول الى أرباحك لرفعك تلقائیا للحزمة األعلى التالیة ONPASSIVE عبر السماح لـ
.لعلیا التالیةاذا یتم ذلك تلقائیا، متى ما جنیت  ما یكفي للتقدم للحزمة األعلى التالیة ، سیتم مباشرة تفعیلك في الحزمة ا

عداد من في الجداول والرسوم التالیة، التي تبین المصفوفات للمستویات المختلفة والدفعات المرتبطة بھا، سأستخدم أ
ینبغي أن یكون واضحا أن موقع العضو المجاني ھو فقط . (المستوى األول للثالث لتوضیح ما یمكن كسبھ من أموال

نتیجة لذلك، ال یوجد جدول یظھر عضو مجاني أو أي نشاط . لفترة معینة من الوقت بدون أي نشاط تفعیلي لمستوى
)مرتبط بھ



ل المثال، على سبی. یجب أن نتذكر أنھ سیأخذ بعض الوقت ملئ المواقع وأن ھذا سیعتمد على عوامل متنوعة: مھم
و أنا مؤسس انضممت الى ما یقارب الخمسة آالف مجموعة، لذا لن أحصل على عضوي األول حتى یتم وضع عض

لسوق وأیضا یعتمد ھذا بشدة على حجم، مدة وتشبع ا. على كل واحد من الخمسة آالف مؤسس الذین انضموا قبلي
.من الحمالت التسویقیة

. ا من قبل النظامللتوضیح، اذا أراد عضو شراء حزم المستوى األعلى بدالً من االنتظار لیتم ترفیعھ تلقائی: مھم
. ول ثالث حزمفیجب أن تشتري الحزم بالتعاقب على سبیل المثال، عندما نكون مستعدین، نیتي ھي أن اشتري أ

. $400، بترتیب متتابع، لیصبح المجموع $250، $125، $25یعني ھذا أنني یجب أن أشتري حزم 
، سأحتاج شراء األربع حزم لیصبح المجموع )دوالر500التي تكلف (اذا اخترت الذھاب مباشرة ألعلى حزمة 

900$.



:تنبیھ
تختلف األرباح اعتمادا على كل جھد فردي للتابع

 . "Affiliate ”
ال تھدف مطالبات الدخل المقدمة للعمل كضمانة للدخل، 

كما . بدال من ذلك، ُصممت إلعطائك فكرة عما ھو ممكن
ھو الحال مع أي أعمال أخرى، یتطلب النجاح مع  

.العمل الجاد، االلتزام، القیادة والرغبة ONPASSIVE

:یتم وضع الحزم ھكذا
“Affiliate” .للتابع$ 25یتقدم العضو المجاني الى حزمة 

$6أعضاء والدفع الشھري قدره 3، مع 1المستوى 

$27أعضاء والدفع الشھري قدره 9، مع 2المستوى 

$54عضو والدفع الشھري 27، مع 3المستوى 

كل شھر $ 87في ھذا المثال، ألنھ یتم الدفع لألعضاء على مستویات حالیة وسابقة، فقط یتم دفع ما مجموعھ 
)6+27+54=(87



: ھام
.مضمونةزیارات یومیة  (Pro, Leader, &Master) تزود األعلى ثالث حزم التالیة

(PRO) للمحترفین $ 125یتقدم األعضاء التابعین الى حزمة 

$30أعضاء 3، الدفع الشھري بوجود  1المستوى 

$135أعضاء 9، الدفع الشھري بوجود  2المستوى 

$189عضو 27، الدفع الشھري بوجود  3المستوى 

$ 354، فالكمیة االجمالیة المكتسبة  PRO في ھذا المثال، ألنھ یتم الدفع لألعضاء على جمیع مستویات حزمة
).354=189+ 135+30( كل شھر، 

، للمستویات الثالث $441لكن یستمر األعضاء في الربح من حزمة التابع أیضا، مما یعكس مجموع دفع شھري قدره 
.األولى في كل حزمة

)6+27+54) + (30+135 +189= (441$



للقائد $  250الى حزمة PRO یتقدم أعضاء

$30أعضاء الدفع الشھري 3مع ، 1المستوى 

$225أعضاء والدفع الشھري قدره 9، مع 2المستوى 

$270قدره عضو والدفع الشھري 27، مع 3المستوى 

$  525في ھذا المثال، ألنھ یتم الدفع لألعضاء على الثالث مستویات لحزمة القائد فالكمیة االجمالیة المكتسبة قدرھا 
.$525)=270+225+30(كل شھر، 

“ Affiliate, Pro” لكن أیضا یستمر األعضاء في كسب المال من حزمة  التابع والقائد
، للثالث مستویات األولى في كل حزمة $996وھذا یعكس اجمالي دفع شھري قدره 

)6+27+54)+(30+135+189=(996$



Master ـ  لل$  500یتقدم األعضاء القادة الى حزمة 

$60أعضاء الدفع الشھري 3،  مع 1المستوى 

$270أعضاء والدفع الشھري قدره 9، مع 2المستوى 

$405عضو والدفع الشھري قدره 27، مع 3المستوى 

،Master  لحزمةھذا المثال، ألنھ یتم الدفع لألعضاء على الثالث مستویات في
.$735)=405+270+60. (شھركل $ 735االجمالیة المكتسبة قدرھا فالكمیة 

.Affiliate, Pro, Leader  أیضاالمحترف وحزمة القائد و أیضا یستمر األعضاء في كسب المال من حزمة التابع لكن
للثالث مستویات األولى في كل حزمة ، $1701یعكس اجمالي دفع شھري قدره وھذا 

)6+27+54)+(30+135+189) +(30 +225 +270) +(60+270 +405=(1701$






















