
 م كمرحباً بكم في شركت

 الــرجــاء إغــالق اهلــواتــف الـمـتـحــركــة



 الـمـحتــويــات

 ةـركـالش* 
 املنـتجـات* 

 أمهية التفكري* 
 قـالتسوي طريقة* 



 :ولا أ
 الشـركـة



 والـمـزارع شركـةـال



     املشرقة الشمس 

     الجيايب التفكري 
 األمحر 

 اخلصوبة    األخضر  

     النمو 

 األزرق  
   املاء 

   للنمو  كأساس الشركة
    الزدهارو

 شعار الشركة



   ... ليم سيوجين .على يد الدكتور 1993 عامفي ماليزيا  DXNتأسست * 

 نبذة عن الشركة

  فطرتنتج الشركة وتسوق منتجات العناية بالصحة العامة والتي يدخل فيها * 
 ... كمكون اساسيا رميانودجال

   
   ...دول (110) من أكثر  في العالم حول موزع مليون (5) من أكثر بالشركة يوجد *

   :للشركة مـمتلكـات 
    

 .من مزارع فطر اجلانوديرما هكتار 60حوايل   . 
 .     الصارمة يب.إم.جي: والـ - اآليزواملتنوعة مبقاييس  DXNعدة مصانع إلنتاج سلع   . 

 .تدار بواسطة فريق من أكفاء اخلربات والـمحرتفني  . 



 صفات التجارة الناجحة DXNتتحقق يف شركة 

 ..العالمية  -1

 ..التميز  -2

 ..أن تكون المنتجات مستهلكة  -3

 ..أن تكون المنتجات صحية  -4

 ..الجودة والسالمة   -5

 ( ..المستهلك بيع)المباشر البيع  -6



 فروعـنـا حــول العـالـم

  DXN برواني 

 DXN سنغافورة 

 DXN إندونيسيا 

 DXN اتيالند 

 DXN الفيليبني 
 DXN اهلند 

 DXN أستراليا  

 DXN موريديس 

 DXN ماليزاي  DXN اتيوان 

 DXN الولايت املتحدة المريكية 

 DXN هونكونغ 
 DXN  اسرتاليا 

 DXN اإلمارات العربية املتحدة 
DXN  البحـرين 
DXN  السعـــوديه 
DXN   عمــان 
DXN  اليــمن 

 DXN سرييالنكا 

 DXN جنوب افريقيا  

 DXN بنجالديش  

 DXN كوات كنابول 

 DXN كوشينج 

 DXN جوهر هبرو 

 DXN بينانج 

 DXN كواللنبور 



 ...لة حصل على دكتوراة في العلوم ـ في األدوية البدي 2002في عام * 

 .( ..ألبرت شواتزر)وجائزة  (الميلينيوم)حصل على جائزة كذلك  2002في عام * 

 ... التسويقية  DXNلشركةالتنفيذي  المؤسس و المدير* 

  ... (كاراجبور)المعهد الهندي للتكنولوجيا بـ: من تخرج  *

رما وعالقتها بصحة يانودجال في مجال 1983عام  اثهحبدأ أب  *

  ... اإلنسان

من البورد الهندي للطب  1997منح درجة الدكـتوراة عام * 

 ( ...الهولستـي)طبيعـي البديل وذلك في مجال الطب ال

     يم سيوجنيل. داتو، د/ مؤسس الشركة   



 سلطان إحدى الولايت مباليزاي
 (داتــو: )ليم سيوجني لقب. مينح د



 الشركة املتكاملة

 ماذا نقصد بالشركة المتكاملة ؟؟

DXN  100 %رما الخاصة بهايانودجمزارع ال تتملك ... 

  DXN 100 %تتملك مصانعها الخاصة إلنتاج منتجاتها ...  

  DXN 100 % تتملك التوزيع...            



 شهادات الشركة

 1995 G.M.P 

 .شهادة مزاولة التصنيع الحَسن  

 وزارة الصحة الماليزية  

  

 1999 I.S.O 9001 

 (.ايزو)منظمة المعايير الدولية   

 سنغافورة  

 

 1999 T.G.A 

 .دارة السلع العالجيةإ  

 أستراليا  

 

2000             I.S.O 14001 

 (.ايزو)منظمة المعايير الدولية   

 سنغافورة                        



 ليس كل ما يلمع ذهباا 



من شهادات 
 الشركة الفخرية



يوقع على لوحة  مهاتري حممد، رئيس وزراء ماليزاي األسبق. د
 ، بعد زايرة عامة للشركةليم. د: شرف الشركة، مع املؤسس



 مهاتري حممد. د
 اجلانوديرما مزارعيف 

 ابلشركة
-------- 
 :  ومن جهة اليسار

ن ـم سيوجيـلي. د
 مؤسس الشركة



حسن الكثريي، رئيس قسم .وزير الزراعة املاليزي يف زايرة فرع الشركة بديب، على اليسار م
 يف الشرق األوسط ومستشار الشركة -سابقاا  -محاية املستهلك ابإلمارات 



 .فصيلة فطر مكتشفة ابلعامل       38000        
 (.غري سامة) فقط قابلة لالكل منها       2000      

 .وعالجية فقط حتتوي على قيمة طبية منها       200            
 .و حتوي القيمة األعلى طبياا وعالجياا ( مجيعها محراء اللون)فقط  منها        6  

 رما لوسيديوميانودج



 اخللفية التارخيية

 .سنة 5000معروف لدى البشر ألكثر من 
عام املنصرمة أكدت فعالية وسالمة هذا النوع من  100طبية يف / أحباث علمية 

 .الفطر
 ...التحدي

 ينمو القانودرما يف الطبيعة على األشجار امليتة يف الغاابت بكميات
 .نوعية غري اثبتة/ اندرة 

  .ردائة النوعية/ تلوث من اجلو: األخطار
 بدأت عمليات الزراعة التجارية يف الياابن و الصني عام

 (.1983)ويف اتيوان وماليزاي عام  ،(1980ـ  1970)

                       



 (ملك األعشاب)فطر الريشي 
 ليس له أي أعراض جانبية: 
 (.حىت على املدى الطويل)    
 

 خاصية التطبيع العام: 
 (.موازنة وظائف أعضاء اجلسم )   

 

  أو سن معنياستخدامه ل يتقيد بعضو أو مرض معني.  



 رمايانودمراحل نـمو اجل

 بعد شـــهر بعد شهرين

 بعد شهرين ونصف اشهر 3بعد 



 المكونات الطبيعية

 :رما لوسيدمييانودج

  POLYSACCHARIDES 

  ADENOSINE 

  UNSATURATED FATTY ACIDS  

  TRITERPENOIDS 

  ORGANIC GERMANIUM 

  GANODERIC ESSENCE 
 
    VITAMINS ( B3, B5, C, D ) 

    MINERALS ( calcium, phosphorus, iron, potassium ) 

    STEROLS ( lanosterol, ergosterol ) 

LingZhi: Mystical Remedy of the Ancients 

Dr. Clarence  Stanislaus 

 www.Reishi.com  :ملعلومات إضافية تصفح



 خالصـة
 اجلانوديريك

 البوليسكريدات اجلرمانيوم العضوي الرتايرت بينويدات األدنوسني

  يساعد على إعادة
 واألنسجة إحياء اخلالاي
 

  ينظف وجيمل وينقي
 اجللد 

 
  يعاجل أمراض اجللد

 واجلروح

  يتحكم يف حركة
 الكولسرتول

 والدهون يف اجلسم 
 

مينع التصاق الصفائح  
 الدموية

 
يؤمن احلركة احلرة للدم  

ويقي من أمراض القلب ـ 
 إن شاء هللا

 
يساعد على توازن  

اهلرموانت ومينع مشاكل 
 اهلرموانت

 ينظم التحويل 

الغذائي ويوازن حامضية 
  (PH )أو قاعدية الدم

  يقوي ويصون اجلهاز
 اهلضمي 

  
 حيسن التغذية

  يتحكم يف كمية
الكولسرتول والدهون 

 يف اجلسم

  خيفض نسبة السكر
 يف الدم

 
 احلساسية يقي من 

 (الربو)
 

 يقوي عضلة القلب 

  يزيد نسبة األكسجني
 يف الدم

 
  يوازن الشحنات

 الكهرابئية يف اجلسم
 

  ،ينظم عمل القلب
 املخ، والكلية 

 
  مينع األورام وانتشارها

 يف مريض السرطان

يقوي املقاومة الطبيعة  
 للجسم

  يبين نظام املناعة
 ابجلسم 

 مضاد لألورام 

  خيفض نسبة السكر
 يف الدم

  مينع منو اخلالاي الغري
 (الشاذة) طبيعية

  طرد السموم من
 اجلسم

  زايدة نسبة
 األكسجني يف الدم



 (املساعد األفضل) -انوديرما ج

 مقاومتهااجلسم على   يعنيإمنا   واألمراض مباشرة   ل يعاجل انو اجل

 جداا  عاليةذو قيمة عالجية  عنصر غذائي ولكنه  بعقار طيب انو ليس  جلا

 أمراضاا بعينهاو ليس  الصحة العامةانو يستهدف اجل 



 عملية استخالص اجلانوديرما

  (  كجم  1:كجم  5)                      (جتفيف العنصر املائي)عملية اهليدرة 
 على طريقة التجميد و التجفيف 

 
 عملية فصل األلياف:  

 (كجم  1: كجم  4)تطحن القانودرما اجملففة و يتم فصل األلياف        
   ذات القيمة الطبية القل            

 زكامل الرتكي كجم  1جانوديرما يتم استخالص فقط  كجم  20 من كل 
 
 عمليات األشعة فوق البنفسجية: 

 .وقتل البكترياي تعاجل اجلانوديرما ابألشعة فوق البنفسجية لتقوية القيمة العالجية            

 
 عمليات البودرة الناعمة 

  .يتم سحق جزيئيات اجلانوديرما إىل حد امليكرون بواسطة تقنية خاصة            
 

 لة يتم الحتفاظ هباالفعامجيع املكوانت : لحـــظ 
 عرب مجيع املراحل حىت الناتج النهائي ملسحــوق اجلانوديرما



 املناسبة ؟ كمية الستخدامما هي  

  وابلتايل ليس ( مكمل غذائي)ة حمددة ألن اجلانوديرما كميليست هناك
 .هناك أي خطورة من استخدامه بكميات كبرية

 
صغرية يف الصباح قبل الفطار بساعة( ملعقة شاي)تكفي : للوقاية. 

 
مرات يف اليوم قبل الوجبات  3 – 2ملعقة شاي صغرية من : للمرضى

 .بساعة



ُّ ابستخدام اجلانوديرما؟  من املعيني

إن شاء هللا  - ضحملافظة على الصحة والوقاية من األمراا جلأل: األصحاء-. 
 

وذلك من أجل تعجيل عملية الشفاء والوقاية من : الذين يتعافون من املرض
 .-مبشيئة هللا  -األمراض يف املستقبل 

 
وذلك كعالج؛ أو كمساعد للعالج املقرر بواسطة الطبيب والوقاية : املرضى

 .  يف املستقبل



 !؟كيف يـمـرض اإلنسـان 

 .مواد مؤذية لطريقة عمل اجلسم الطبيعية: وهي
 .األكل، واملشروابت، والتلوث: مصادرها

 :خلل يف وظائف أعضاء اجلسم
 .يظهر على شكل إعياء أو مرض

 مواد مفيدة للجسم، ولكن زايدهتا تؤدي إىل حتوهلا اىل مواد مؤذية: وهي
 (.تسبب أمراض القلب)، الدهون (يسبب مرض السكري)اجللوكوز : مثل

 :مسوم خارجية

 :مسوم داخلية



 رمايانودمفهوم فعالية اجل

 املركب الغذائي ابلقانو

 التطهري
 (طرد السموم)

, لحساس بشعور أفضل ويبدو أحسن شكالابالشخص  أيبد
وميكن مالحظة الفرق على الصعيد , ويصبح أكثر حيوية

 .املعملي عرب الفحوصات ومقارنة القراءات السابقة ابآلتية

التعايف من مرٍض؛ هو نَتاج إعطاء اجلسم الفرصة لفعل ما 
جيب إزاء مرض معني وذلك عن طريق متكني عملية فيزايئية 

 .معينة

تعزيز املناعة ابجلسم و القدرة الطبيعية 
 للجسم على التشايف و مقاومة األمراض

 (Polysaccharide)  :كربوهيدرات

 (Adenosine, amino )   :بروتني
.(acids) 

 (Triterpenes, EFA)   :دهون

 معادن/ فيتامينات 

 أنزميات الطعام

بداية تطوير 
املقدرات العالجية 

 للجسم

  املوازنة



 منتجات شركة :اثنياا 

DXN 



 :أولاً

 (:للعنايةًبالصحةًالعامة)المكمالتًالغذائيةً



 (:ريشي)مسحوق فطر  -1

استعمالًمسحوقًالريشيًلفتراتًطويلةًيحسنًالصحةًبصورةًعامة،ً

وله فوائد كثيرة من عنًإحدىًالوجباتًاليومية،ًًكبديلويُنصحًبتناولهً
 :أهمها

 .يساعدًفيًإخراجًالموادًالسامةًمنًالجسمً-1

 .يساعدًفيًتقويةًمناعةًالجسمً-2

 .يحسنًويوازنًوظائفًأعضاءًالجسمً-3

 .للجسميحسنًعمليةًوصولًاألوكسجينًً-4

 .ينظمًالجهازًالهضميً-5

 .يحسنًالدورةًالدمويةً-6



 الغذاء السوبر – (االسبيرولينا)طحالب  -2

وهيًاألساسية،ً غنيةًبالفيتامينات،ًوالبروتينات،ًواألحماضًاألمينيةإنهاً
قويًللتأكسدً  :وتتلخص فوائدها في النقاط التالية... إلخً.. مضادًٌّ

 .تفيدًمرضىًفقرًالدمً-1
 .أهمًمصدرًغذائيًقلويًللنساءًالحواملًوالمرضعات،ًواألطفالً-2

النساء؛ًألنهنًيصبن -3 ًا  .بهشاشةًالعظام تفيدًكبارًالسنًوخصوصا

 .تساعدًمرضىًالسكري،ًوالضغط،ًوالكبدًبنوعيهً-4

 .  تفيدًالرياضيين -5
ومجربةًفيًتخفيفًالوزن -6  .وزيادتهًمفيدةًجداًا

 



 (:كورِديِسيْبس سينيسيس)فطر  -3

،ًويستخدمً(النيبال)و( التبت)فيًأعاليًجبالً( كورديسيبس)ينموًمشرومً

ويستخدم فيًوقتناًالحاضرًبشكلًواسعًكمساعدًللجسمًللتنشيطًالعام،ً
 :تقليديا لتحقيق الفوائد اآلتية

 .زيادةًقوةًالجسمًوقدرتهًعلىًالتحملً-1

 .تحسينًوظائفًالرئتينًوالكلىًوالكبدً-2

 .تقليلًالبلغمًوالسُّعالً-3

 .تحسينًالدورةًالدمويةً-4
 .تنظيمًضرباتًالقلبً-5

 هناكًدلئلًقويةًعلىًأنهًيزيدًالنشاط -6

 .الجنسيًلدىًالرجالًوالحيويةًلدىًالنساء

 .مفيدًجداًللرياضيين -7



 ( عرف األسد)فطر   -4

،ًتحسينًالهضم،ًواآللمًالمعوية،ًواألعصابيساعدًعرفًاألسدًفيًتقويةً
 :ــوهو غني ب

 .تمدًالجسمًبجميعًاألحماضًاألمينيةوالتيً :البروتينات/ أ

 .وهيًتساعدًعلىًتعزيزًالقدرةًالطبيعيةًلشفاءًالجسم :السكرياتًالمتعددة/ ب

وهوًيساعدًفيًالحفاظًعلىًفعاليةًوظيفةًالعضالت،ًونقلً :لبوتاسيوما/ ج
 .اإلشاراتًالعصبية

 :وتتلخص فوائده في النقاط التالية 

 ؛ًلحتوائهًعلىًالسكريات(جهازًالمناعة)يساعدًفيًتنشيطًً-1
 (.بوليًببتييد)المتعددة،ًوالـ

 .يساعدًفيًالحمايةًمنًقرحةًالمعدةً-2

 .هالًمنًتلفًاألعصاب،ًونموًأوراميقليساعدًفيًالتً-3

مضادًلألكسدة،ًومنظمًللدهونًفيًالدم،ًومخفضًللسكرًً-4

 .فيًالدم



 -خليط األلياف النباتية  - (ميكوفيجي)  -5

لً إنهً ًةباألليافًالنباتية،ًوأجودًالمكوناتًالطبيعيًغذائيًغنيً ًمكم ِّ

(  ورقًالتوت)و( سبيرولينااإل)،ًو(المشروم)وأنواعًمنً،ً(الخضروات)كـ

نكة)و منًالفواكهًأخرىًومجموعةً ،(الشايًاألخضر)و( النوني)و( الجِّ

  وهوًمنخفضًالدهون،ًوخاٍلًمنًالسكرًوالكلسترول،،ًواألعشابًوالتوابل
 :وتتلخص فوائده في النقاط التالية

تطهيرًاألمعاء،ًطردًالسموم،ًوًيساعدًالجسمًعلى -1
 .وإخراجًالفضالتًبلطفًوسهولة

 .(القولون)مشاكلًمنًًيساعدًفيًالتخلصً-2

،ًكبديلًللوجباتيمكنًاستخدامًهذاًالمزيجًالصحيًوً-3

 .وكجزءًمنًبرنامجًغذائيًإلنقاصًالوزن



 (النوني ( / ) مورينزي)عصير  -6

بنجاحًلفترةًتزيدًعلىًهذهًالفاكهةًاستعملتًوقدً( مورينداًستريفوليا)منًفاكهةً

تحسينًل( شعوبًالستوائية)والـ( الهند)و( الصين)و( بولينيسيا)عامًفيً( 2000)
 :األبحاث في النقاط التالية اوتتلخص فوائده كما أوضَحتْهة،ًالصحةًالعام

 (.الجهازًالمناعي) قويةتيساعدًعلىًً-1
 .مًطريقةًعملًالخاليايتنظيساعدًفيًً-2

 .رقمشاكلًالنومًواألفيًحلً يساعدً-3

الربوً،ًوحالتًارتفاعًضغطًالدمفيً يساعدً-4
 .والحساسية

القولونًالمعدةًوسوءًالهضمًوكلًامشيساعدًفيًحلًً-5
 .العصبي



 (مورينزايم)عصير  -7

رًُمركَّز،ًوهوًمنًنفسً( مورونزايم)عصيرً عبارةًعنًعصيرًنونيًمتخم ِّ

وهو يحمل نفس الخواص التي ،ً(مورينزي)الثمرةًالتيًينتجًمنهاًعصيرً
 :هأن، باإلضافة إلى (مورينزي)توجد في عصير 

الطبيعيةً( اإلنزيمات)يحتويًعلىًجميعً •

التيًتنتجًعنًعمليةًتخمرًمادةًنونيً

 .المركَّزة
 

ًا( اإلنزيم)و • ما ُمهِّ عنصراًا لعملياتًيُع دًُّ

مثلًتحسينًعمليةًهضمًوامتصاصً( األَْيض)

الطعام،ًكماًأنهًيساعدًفيًعملياتًالتنظيمً

 .الخلوية



 (كورديباين)عصير  -8

نًمنًعصيرًاألناناسًالطبيعيًمعًفطرً( كورديًباين)إنًعصيرً مكوَّ
 :وتتلخص فوائده في النقاط التالية،ً(كورديسيبس)

مثاليًلرفعًالطاقةًالبدنية،ًلحتوائهً -1

،ًوالذيًيستخدمً(كورديسيبس)علىًفطرً

 .لزيادةًقوةًالجسمًوالقدرةًعلىًالتحمل
 

ينصحًبهًالرياضيونًلرفعًاألداءً -2

 .الرياضي
 

معًاألناناس؛ًفإن -3 ًا هًلًولكونهًمخلوطا

طيبةًعلىًالمعدة  .آثاراًا



اً  :ثانيا

 المنتجاتًالغذائية



  1في  3( لينجزي)قهوة  -9

،ًوكريمةًنباتيةً(البرازيلية)؛ًوأجودًأنواعًالقهوةً(جانوديرما)منًفطرًمزيجً

 .حافظة،ًأوًنكهاتًاصطناعيةو ملونةوقليلًمنًالسكر،ًمنًدونًموادً
 

وهيًقليلةًالكافيينًًتناسبًجميعًالناسًعلىًمختلفًالفئاتًواألعمار،هيًو
 :وتتلخص فوائدها في النقاط التالية،ً%( 0.6)بنسبةً

 .لًتسببًاألََرقًًْ-1

تجددًالحيويةًوالنشاطًفيًالجسمًً-2
 .حينًاستخدامهاًأثناءًأداءًالمهامًاليومية

لكونهاًمخلوطةًمعًفطرًً-3

؛ًفإنهاًتساعدًفيًالحفاظً(جانوديرما)
 .علىًالصحةًالعامةًوإخراجًالسموم



  1في  2 /السوداء  (لينجزي)قهوة  -10

تحتويًهاًالسوداءًستوفرًلكًالمذاقًالرائعًللقهوةًالحقيقية،ًإن( لينجزي)قهوةً

وفرًلكًقهوةًت،ًوذلكًل(جانوديرما)أفضلًأنواعًالقهوة،ًوخالصةًفطرً على
ا،ً  :وتتلخص فوائدها في التاليصحيةًتماما

؛ًفإنهاً(جانوديرما)لكونهاًمخلوطةًمعًً-1
 .تساعدًفيًالحفاظًعلىًالصحةًالعامة

تجددًنشاطًالجسمًحينًاستخدامهاًأثناءًً-2
 .أداءًالمهامًاليومية

علىًالصحة،ًوذلكًلقلةً -3 ًا لًتؤثرًسلبا
 .%( 0.6)بنسبةًًنسبةًالكافيينًفيها

منًدونًسكر،ًفإنهًيمكنهاًهاًبماًأنوً-4

 .مساعدتكًللتخلصًمنًالوزنًالزائد



 المميز( كوكوزي)مشروب  -11

فيًعمرًً(جانوديرما)معًمستخلصًفطرًً(الكاكاو)منًأفخرًأنواعًًمزيج

؛ًوباإلضافةًإلىًنكهةًالكاكاوًالممتازة،ًيمكنكًأيضاًالستمتاعًبمزاياًالشهر
 :وتتلخص فوائده في النقاط التالية،ً(جانوديرما)فطرً

لرفعًالنشاطً -1 والطاقةًمثاليًجداًا

لدىًالصغار،ًوهوًًةوالجسديًةالذهني

 .مناسبًللكبارًلتحقيقًنفسًالمطلب
 

معًفطرًً-2 ًا لكونهًممزوجا

؛ًفإنهًيساعدًفيًالحفاظً(جانوديرما)
 .علىًالصحةًالعامةًللجسم



 (لينجزي)شاي  -12

،ًوهوًشايً(جانوديرما)مزيجًمثاليًمنًالشايًالنقي،ًوخالصةًفطرً

اقتصادي،ًوتستطيعًفيًنفسًالوقتًالستمتاعًبطعمًالشايًالصافي،ً
 :وتتلخص فوائده في النقاط التالية،ً(الجانوديرما)والستفادةًمنًفوائدًفطرً

لحتوائهً معززًللصحةًوالمناعة -1

 .(جانوديرما)علىًفطرً
 

 .للنشاطًالذهنيًوالجسديًمجدد ً -2
 

بسببًًديةباعثًللطاقةًالجس -3

تخلصًالجسمًمنًالسمومًبالستفادةً
 .(جانوديرما)منًفطرً



 (الكيوي)عصير فاكهة  -13

 .ثمرةًلبية،ًوهيًمغذيةًأكثرًمنًالفواكهًاألخرى( الكيوي)إنً

لمنًيرغبًبالطعمًالرائعًللعصيرً ًا وقدًأعدًهذاًالعصيرًالُمَركَّزًخصيصا

 .المنتقاة،ًمعًالسكرًوالماء( الكيوي)المثالي،ًويتكونًمنًلبًفاكهةً
 :وتتلخص فوائده في النقاط التالية

 يمدًالجسمًبالبروتيناتًوالفيتاميناتًوالعناصرً-1
 .المعدنيةًوالطاقةًالضرورية

 ،(كربوهيدرات)يمدًالجسمًبنسبةًكبيرةًمنًالـً-2

 ويرىًأخصائيوًالتغذيةًأنهًيتوجبًعليناًالحصول

 علىًاألقلًأوًأكثرًمنًالسعراتًالحرارية% 50علىً
 (.كربوهيدرات)منًالـ

 ،ًوهوًمهمًلفعاليةًوظيفة(البوتاسيوم)يمدًالجسمًبـً-3
 .العضالت،ًونقلًالرسائلًالعصبية

 (.فيتامينًج)يمدًالجسمًبـ -4



 مربى األناناس -14

أُنتجًهذاًالمرب ىًباختيارًدقيق؛ًولذاًفإنكًستتمتعًبشكلًكبيرًبالطعمًالرائعً

وتتلخص فوائده في ( جانوديرما)لألناناسًمعًالستفادةًمنًفوائدًفطرًالـ
 :النقاط التالية

بفطرً -1 ًا ؛ًفإنهً(جانوديرما)لكونهًغنيا
 .يساعدًللحفاظًعلىًالصحةًالعامة

 .مفيدًللمعدةًلحتوائهًعلىًاألناناسً-2
 

مً*  تمتعًبطعمًاألناناسًالرائع،ًوأنعِّ
 (.  جانوديرما)بفوائدًفطرً



 (زهي منت)حلوى النعناع  -15

عبارةًعنًتركيبةًممتازةًمنًمستخلصًفطرً( زهيًمنت)إنًحلوىً

وتتلخص ،ًوزيتًالنعناعًالمعروفًبفوائدهًالصحيةًالرائعة،ً(جانوديرما)
 :فوائدها في النقاط التالية

 .مثاليةًبشكلًقويًلمشاكلًالحلقً-1

 .مفيدةًفيًمشاكلًالبلغم،ًوالرشحً-2

 .وهيًخيرًبديلًلتعطيرًرائحةًأنفاسكً-3

 .بشكلًفعالًرطبًالبلعومتً-4
 

كر*  منً: والجديرًبالذ ِّ ًا أنهاًخاليةًتماما
 .السكر



اً  :ثالثا

 منتجاتًالعنايةًبالجسمًوالبشرة



 ( قانوزي)معجون األسنان  -16

نًمنًخالصةًفطرً( األول)منظفًاألسنانًإنهً*   (.جانوديرما)المكوَّ

 .منثول،ًونكهاتًأطعمةعلىًويحتويً

بًالفمًرائحةًلطيفة،ًويجعلًأسنانكًأكثرًصحةًاكسمعًإيمكنهًتنظيفًأسنانكًو

ا،ًويزيدً  .الدمًمنهاخروجًقوةًاللثة،ًويمنعًًمنولمعانا
 .الفلورايدًوالسكَّرين،ًأوًالموادًالملونةعلىً ولًيحتوي

 (:قانوزي)األغراض المتعددة الستعماالت  
 

ة،ًويساعدً: كمعجون أسنان يقضيًعلىًالجراثيمًالمضرَّ

علىًالتئامًالجروح،ًويشفيًمنًتقرحاتًوأورامًاللثة،ً
 .ويعطرًرائحةًالفم

يمنَُعًالسعالًالمتكرر،ًويخففًالبردً: كمنظف

نفلونزا،ًوذلكًعندًإذابتهًفيًماءًساخنًواستنشاقًواإل
 .بخاره

يساعدًعلىًاندمالًالجروح،ًوالحروق،ً: كمطهر
 .وأمراضًالقدمًوانتفاخًبراعمًاألظافر



 (قانو)زيت المساج  -17

زيتً)،ًو(جانوديرما)يحتويًعلىًخالصةًفطرً( جانو)إنًزيتًالمساجً
 :ولذا فهو مناسب لـ،ً(E)،ًوهوًغنيًبفيتامينً(النخيل

قاتًالعضلية،ًوالشدً -1 التقلصاتًوالتمزُّ

،ًوآلمًالمفاصلًوالتهاباتها،ًالعضلي
 .والروماتيزم

 .،ًوتنعيمهاحساسيةًالبشرةًوالحكة -2

كماًأنهًأفضلًصديقًللذينًيعانونًمنً -3
 .قشرةًفروةًالرأسًالمنهكة

ةًومشاكلهاًلتخلصًمنًأمراضًالبشراً-4
 .الفطرية



 (شجرة الشاي)كريم  -18

ط ً( زيتًشجرةًالشاي)كريمًعلىًهذاًاليحتويً نَشِّ لهًوالصافي،ًوهوًُمضادًٌّ

ضدًالعديدًمنًالمضايقاتًالتيًتسببهاً اليةقدرةًعاليةًللتغلغل،ًولديهًفعًَ
 :وتتلخص فوائده في النقاط التاليةالميكروباتًوالفطريات،ً

 .ضروريًلحمايةًالبشرةًوصحتها -1

 .يزيلًالتأثيراتًالمزعجةًبالبشرة -2

 .اليةًقويةًفيًإزالةًالَحكَّةلديهًفعًَ -3

ًاللتهابات -4 ئ  نًويهد ِّ  .يَسك ِّ

 لهًفائدةًقويةًفيًعالجًالطفحًالجلديًالناتجًعن -5
 .طًالصحيةًعندًاألطفال،ًوالتهاباتًالبشرةوًَالفًُ

 .ينفعًللحروق -6

 .والجروحًالملوثة،ًيفيدًفيًعالجًالتلوثًبالفطريات -7
 .يفيدًفيًلسعًالبعوضًوالحشراتًالصغيرة -8



 (جانوزي)صابون  -19

وزيتً( جانوديرما)تمًتركيبهًوتزويدهًبخالصةًفطرً( جانوزي)إنًصابونً
 :وتتلخص فوائده في النقاط التالية،ً(هـ)النخيلًالغنيًبفيتامينً

يحافظًعلىًالزيوتًالطبيعيةًالموجودةً -1

يعملً،ًوالطبيعيًهامنًغيرًإضرارًنسيجالبشرةًب

علىًمنعًتضررًخالياًالجسم،ًونموًالخالياًالشاذةً
 .التيًتسببًالكثيرًمنًمشاكلًالبشرة

نسيجًالبشرة،ًوبالتاليًيؤخرًعمليةًًينقي -2
 .الشيخوخة

علىًزيتًًائهحتوليجعلًالبشرةًأكثرًجاذبية؛ً -3

والعواملًالمضادةً( هـ)النخيلًالمقوىًبفيتامينً
 .لألكسدة

 .البثورًمنًالوجه،ًويتمتعًبقوةًبإزالةًاألوساخ -4



 ( جانوزي)شامبو  – 20

للمحافظةًعلىًالشعرًوجلدةًالرأس،ًوهوً( جانوزي)إنًشامبوً ًا أنتجًخصيصا
ًالحمضيةًِّ وتتلخص فوائده ،ًويناسبًكلًأنواعًالشعر،ً(PH)متوازُنًدرجةِّ

 :في النقاط التالية

،ًوفيتامينً(جانوديرما)الـًللشعرًلحتوائهًعلىًخالصةًمقوًٍ -1
(B5.) 

 .لطيفًومعتدلًويجعلًالشعرًأكثرًصحةًونعومةًولمعانا -2

 .إزالةًالقشرة،ًويساعدًعلىًنموًالشعرًالمتساقط -3

رأسًبعدًتبليلهًبالماء،ًالعلىًفروةًيوضعً :طريقةًاإلستعمال•

 .قبلًغسلهًيقةدق( 20)إلىً( 10)لفترةًيتركًو

بعضًاألشخاصًقدًيسببًلهمًفيًالبدايةًتساقطً: مالحظةًهامة•

،ًوقدًيسببًلبعضًاألشخاصًفيًالبدايةًزيادةًبشكلًبسيطالشعرً

ةًجلدةًالرأس،ًولذاًساعدفيًالقشرة،ًوذلكًيدلًعلىًأنهًبدأًفيًم
للتخوف ًا داعيا  . فإنهًلًيعتبرًأمراًا



 (جانوزي)رغوة الجسم  -21

تنظفًالجسمًبلطفًمنًدونًأنًتزيلًالزيوتًالطبيعية،ًوتجعلًالجسمًهاًإن

ا،ًوقدًأضيفًإليهاًخالصةًفطرً وأملسا ًا ،ًوهيًغنيةً(جانوديرما)ناعما
 :وتتلخص فوائده ضمن النقاط التالية،ً(E)بفيتامينً

لألجسامًالمصابةًبالحساسية -1  .مفيدةًجداًا

 .لفطرياتًالجلديةاتقضيًعلىً -2

 .البثورًالموجودةًعلىًالجسمتقضيًعلىًً-3

 .للطفوحًالجلديةًمفيدةًجدااًً-4



 لوشن األلوفيرا لليدين والجسم -22

،ً(أ/ فيتامينً)و( الجوجوبا)،ًوزيتً-الصبَّارً -( األلوفيرا)تركيبةًخاصةًمنً
 :وتتلخص فوائده ضمن النقاط التاليةليحفظًالبشرةًناعمةًنضرة،ً

ًغيرًدهنً-1  .ًلليدينًوالجسميً مرطب 

 .لتشققاتًالبشرةًوالجفافمفيدًً-2
 .النفاذًللبشرةًةسرعيتمتعًبً-3

 .خيرًبديلًللبشرةًالحساسةًالناعمةً-4



 رغوة األلوفيرا لتنظيف الوجه -23

ة،ًتنظفًالبشرةًبعمقًدونً( األلوفيرا)رغوةً تنظفًالوجهًبلطفًوفعاليةًتامَّ
 :وتتلخص فوائدها في النقاط التاليةأنًتتركًعليهاًأيةًآثارًللتهيجًوالجفاف،ً

 .  الوجهمثاليةًلتنظيفًبشرةًً-1

عادةًتوازنًالبشرةًمماًتخسرهًإتعملًعلىًً-2
 .ثراتًداخليةًوخارجيةؤمنًم

 .خيرًبديلًللوجهًالناعم،ًوالبشرةًالحساسةً-3



 ( فريش)عطر  -24

ألولئكًالذينًيرغبونًفيًتخطيً( فريش)إنًهذاًالعطرً ًا ابتكرًخصيصا
 (.رجالي،ًونسائي)اآلخرينًبثقةًتامة،ًويوجدًمنهً

مزودًبخالصةً: للرجال( فريش)عطر 

األعشابًالطازجة،ًوهوًعطرًمناسبً

ألنهًيعطيهمًثقةًإضافيةًبأنفسهمًفيًكلً
 .فتراتًاليوم

وهوًكذلكً: للنساء( فريش)عطر 

مزودًبخالصةًاألعشابًالطازجة،ً

للسيدات،ًإنهً ًا مختلفا وسيعطيًشعوراًا

 .عطرًغنيًبرائحةًالفواكهًالعطرية
 

 . يدوم تأثير هذا العطر طوال اليوم



 أحمر الشفاه  -25

ً( يابانية)تركيبةًً• جديدةًتمنحكِّ

ً ألواناًفاتنة،ًوتتركًشفاَهكِّ

 .ناعمة
 

 .وهيًتدومًلمدةًأطولً•
 

 .توفرةًبأربعًألوان•
 

ً(DXN)منً( أحمرًالشفاه)•

خيرًبديلًلمنًتهتمًبالنوعياتً
 .الممتازةًمنًأحمرًالشفاه



 (تالكوم)بودرة الثلج  -26

معً( جانوديرما)علىًفطرًً(تالكوم)تحتويًبودرةً

بالراحةًًعطرًفاخر لتمنحكًرائحةًطيبةًوشعوراًا

وتتلخص فوائدها في النقاط والنتعاشًطوالًاليوم،ً
 :التالية

تخل ِّصكًمنًالشعورًبعدمًالرتياحًالذيًً-1
 .تسب ِّبهًالحرارةًالالَّسعة

 .تساعدًفيًإنهاءًالتهاباتًالبشرةًالبسيطةً-2

لهاًأثرًفعَّالًفيًالتهاباتًالحتكاكًبينًً-3
 .الفخذين



 للعناية بالبشرة( جانوزي)مجموعة  -27

وخالصةًبراعمً( جانوديرما)تحتويًهذهًالمجموعةًعلىًخالصةًفطرً

الزانًكموادًنشطة،ًوهيًتعتبرًتركيبةًنباتيةًفريدةًتوفرًأرقىًمستوياتً

وتضم المجموعة مكونات العنايةًبالبشرةًوتمنحكًبشرةًرقيقةًوناعمة،ً

 :أساسية أخرى

علىً[ منظفًالبشرة]يحتويًً-1

 .خالصةًالخميرة

علىًمادةً[ مقويًالبشرة]ويحتويًً-2

 (.بروبوليسًسيرا)النباتية،ًو( األلنتوين)

ب]ويحتويًً-3 [  مستحلبًميكروًالمرط ِّ

،ًوخالصةً(الجنسنج)علىًخالصةً

 (   هـ)وفيتامينً( األرنيكاو)



 :اثلثاا 
 أمهية التفكري
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 !هل الـوظـيفـة كافية ؟
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 العمل في مجال تجاري

 بعد دراسة أهميته

 سلم الحرية  الحـــــــريــــــة



 أغنى رجل في العالم

 بيل غيتس

 صاحب مايكروسوفت

 !ملاذا نتحدث عن احلرية ؟؟



 DXNحقق حريتك مع 

 :(ولكن بالجهد والجدية)تتطلب اآلتــي  DXNالحرية مع 

 !!ــر الـبـقـَّالـة  ـيغــيت/  1

ً  3)في وقت الفراغ /  الـبـدايـة بـوقـت جـزئـي/  3  .(ساعات أسبوعيا

 !!الدعاية الشفهية / ، بعد معرفة المنتجات افتح فـمك مرتين/  2

، فليس عليك دفع راتب، وال إيجاِر، وال ما عليك إال التوزيع/  4

ـُف بصنع منتج   !!   فقط وزع بالـــــــــكــــــــــالم!! تـُكـلـَـّ

 !! والذي ستــتــمــتــع بــفــهــمــهفهم النظام التسويقي، /  5

 !!ضم أعضاء يعملون نفس ما تعمله أنت تماماً /  6



 كيف؟
 :كلنا نستهلك منتجات مثل

 معجون، صابون، شامبو، لوشن، زيت
 قهوة، شاي، مشروب الكاكاو، عصائر

 
 شهرية لكل بيت مصروفات/ نفقاتوهي عبارة عن 

DXN   تقدم لك أفضل احللول؛ لتحقيق احلرية 



يشرتي حاجيات البيت شهراي من السوق .. 
خيسر املال .. 
 اتـقـفـنويعرف أن شراء هذه احلاجيات .. 

 :املستهلكون نوعان

 :مستهلك عادي -1

 ماستخدا يةكيفيحتاج هذا النوع إلى اإلرشاد في 

 !!؟ على المالمنها حصل يهذه النفقات لكي 



 معجون األسنان •
 صابون اجلسم  •

 الشامبو  •
 الكرميات •
 القهوة •
 الشاي •
 الكاكاو •

 ترشيد امليزانية ترشيد الصحة

 نظرية املستهلك احلكيم

 :مستهلك حكيم -2



 :ليم سيوجين/ يقول البروفسور   

 احلرية الصحية

 احلرية املالية

 حرية الزمان واملكان

 -:ومنتجاتها تهدف للتالي  DXNإن شركة 



 طريقة التسويق :رابعاا 



 لاير  310كل هذا فقط بـ 

 1عضوية رقم 
 قهوة 2

 صابـــــــــون 2

 معجون اسنان 1

 شــــــــــــامبو 1

 مــــــورينزي 1

 غ 22 مسحـوق الريشـي 1

 كوكوزي 1

 زيت مساج 1

 

 . ملف معلومات عن الشركة والمنتجات•

 PVنقطة  100: القيمة النقطية•



 لاير 825 كل هذا فقط بـ 

 2عضوية رقم  
 قهوة 2

 صابـــــــــون 2

 معجون اسنان 2

 شــــــــــــامبو 1

 مــــــورينزي 1

 غ 70ي مسحـوق الريشـ 1

 كوكوزي 1

 زيت مساج 1

 500اسيرولينا  1

    كورديسيبس سينيسيس 1

 رغوة الجسم 1

 كريم شجرة الشاي 1

 حقيبة السفر  1

ملف معلومات عن الشركة • 

 . والمنتجات

 PVنقطة  300: القيمة النقطية•



 DXNمزايــــا العضوية في 

 عضوية مدى الحياة بشرط شراء منتج واحد على األقل في السنة. 

 دعم عالمي –مبدأ عالم واحد وسوق واحد. 

نظام النقاط التراكمية. 

ال احالة لمراتب أدنى. 

ال حدود زمنيــة. 

 100خالية من الضغوطات  –ال مخاطرة% 



USD. 3/- USD 10/- 

+ 

 مستهلك المصنع

USD. 5/- USD. 5/- 

 !!!زيادة باهظة في التكلفة مع ان المنتج هو نفسه     

منتجات التسويق التقليدي تكون باهظة الثمن نظرا لتكاليف التسويق    

 البنى التحتية و التمويل, االدارة, التوزيع التقليدي

 مستهلك تاجر تجار الجملة الموزع المصنع

 مــراحل المـــوزعين

 الدعاية و االعالن

 التســـويق الـــتقليدي

 مــراحل المـــوزعين و الدعاية و االعالن



 ......مـعــظــمـنــــا...... 

 

 

، بمنتج معين  وصـىأو  زكـى

أو  خدمة، مطعم، محل، بنك

 ...لشخص ما عالمة تجارية

      “لكـــن دون أي مقــابل ” 

DXN… كــابل تزكيتــتدفع لك مقس... 

 الدعـــايـــة الشفهيــــة مبدأ 

http://www.lakewhitneytexas.com/lwars/talk.gif


 التسويقية DXNاستراتيجية 

 تستعمل DXN المستويات متعدد التسويق (MLM) تعتبر التي و منتجاتها لتسويق 

 .التسويق نظم في االسخى الطريقة   

 الشفهية الدعاية” :بـ المعروف الدعائي النظام طريق عن التسويق يتم“ 

 انت – الموزعين متناول في بالتالي يصبح الوسطاء و الدعائية للسبل المخصص المال -. 

 عالية عوائد و قليل جهد  .ضغوط أي من خالي و تماما آمن حـــر عمل. 

 ”تصنع ان تستطيع بالعالم مكان بأي مسجلة واحدة بعضوية  “واحد سوق ,واحد عالم 

 .كنت اينما باالرباح تتمتع و بالعالم DXN وجدت اينما اعضاء    



 ثالث خطط للدخل بطريقة عمل واحدة

 البيع 1.

 المشتريات الشخصية  2.

 عمل المجموعة 3.

 

 خطة الدخل



 المشتريات الشخصية

     

  القيمة التراكمية لمبيعات  

 (pv) المجموعة

 العالوة

 )الشخصيpv الـ على(

4500 PV (Star Agent) 21% 

3250 PV 18% 

2000 PV 15% 

1000 PV 12% 

300 PV 9% 

100 PV 6% 

4500+ نقاط مجموعه   300PV  25% 



 ( 1) عمل المجموعة 

4500 PV (Star Agent) 21% 

3250 PV 18% 

2000 PV 15% 

1000 PV 12% 

300 PV 9% 

100 PV 6% 

 في نفس الشهر 100PVأنت مؤهل للحصول على دخل الشهر فقط اذا حافظت على 

 -:عالوتــك

 %9: نسبة العالوة الشخصية

 %6: المجموعة نسبة عالوة

 نقطة 100:   الشخصي pv الـ

 نقطة  500 = المجموعةنقاط  

 =العالوة 

9 %X 100 =  9 درهم 

(9 %- 6 )%X  400  =12 درهم 

 درهم 21=               العالوة الكلية

A 

100 

 انت
100 

B 

100 

C 

100 

D 

100 

4500 PV 300  نقاط مجموعه +  25% 



 ( 2) عمل المجموعة 

4500 PV (Star Agent) 21% 

3250 PV 18% 

2000 PV 15% 

1000 PV 12% 

300 PV 9% 

 في نفس الشهر 100PVأنت مؤهل للحصول على دخل الشهر فقط اذا حافظت على 

 -:عالوتــك

 %12: نسبة العالوة الشخصية

 %9: المجموعة نسبة عالوة

 نقطة 300:   الشخصي pv الـ

 نقطة  1200 = المجموعةنقاط  

 =العالوة 

12 %X 300 =  36 درهم 

(12 %- 9 )%X  900  =27 درهم 

 درهم 63=               العالوة الكلية

A 

300 

 انت
300 

B 

300 

C 

300 

4500 PV 300  نقاط مجموعه +  25% 



 /موزع

 مستهلك

 أنت

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 كلما نما فريقك بسرعة، كلما نما دخلك بشكل أسرع

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

 /موزع

 مستهلك

/  منتجات عالية القيمه والجوده/ تكلفه معقوله/ ال مخاطره/ استثمار بسيط

 مضاعفه للجهد و الوقت/ حرية الوقت/ حريه ماليه/ عمل حر



SD 
 

SA 

 

 

SA 
 

 

SA 

 

 

SA 

 

 

SA 

 

 

 

SA 

 

 

SA 

 

SA 

 

 

SA 

 

SR 

4500 PV SA 

 %37نجم ماسي   

 %31نجم ياقوتي  

35%  

 عميل نجمة 6

 عميل نجمة 5 

 %25عميل نجمة  

  %33 عميل نجمة 4 

29%  

27%  

 عميل نجمة 3 

 عميل نجمة 2 

 عميل نجمة 1 



 الترقيـــات والدرجـــات
 . 740 أو 260 0 العــضــــــو1.

 

 . تراكمية نقطة 4500 : نجمة عميل2.
 

 . األول الجيل في نجمة عميل بدرجة أشخاص 3 تبني : الياقوتي النجم3.
 

 . األول الجيل في نجمة عميل بدرجة أشخاص 6 تبني : الماســي النجم4.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة شخصين لديك يصبح عندما : األقدم الماسي النجم5.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة أشخاص 4 لديك يصبح عندما : المزدوج الماسي6.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة أشخاص 6 لديك يصبح عندما : الثالثي الماسي7.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة أشخاص 8 لديك يصبح عندما : الذهبي الماسي8.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة أشخاص 10 لديك يصبح عندما : الماسي التاج9.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة شخص 12 لديك يصبح عندما : األقــدم الماســي التاج10.
 

 .األول الجيل في ماسي نجم بدرجة شخص 14 لديك يصبح عندما : المزدوج الماسي التاج11.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة شخص 16 لديك يصبح عندما : الثالثي الماسي التاج12.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة شخص 18 لديك يصبح عندما : الذهبي الماسي التاج13.
 

 . األول الجيل في ماسي نجم بدرجة شخص 20 لديك يصبح عندما : التــــاج سـفـيـــــــر14.



 عالوة المجموعة النجمية 
عدد العمالء النجم في 

 الجيل االول
 عدد خطوط العمالء النجم 

المجموعة  نقاط

 الماسية 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

0 

- 

- 

5000 

2500 
3000 
2000 

37% 

35% 

33% 

31% 

29% 

 العالوة

27% 

25% 

- 

- 

- 

- 

- 0 

  وعليك المحافظه على لتصبح مؤهال للحصول على عالوة المجموعة النجمية يجب ان تكون عميل نجمة
 

 ..شهريانقطة من المجموعة الشخصية  300ومبيعات بقيمة نقطة  100 مبيعات شخصية بقيمة 



 %15 -عالوة التطوير
U 

SA 

1G 

SA 

2G 

SA 

3G 

SA 

4G 

SA 

5G 

SA 

5% 

المجموعة  pvعلى  

 الشخصية

     
4% 

3% 

2% 

1% 

اذا كان بامكانك أن تصبح عميل نجمة 

(SA )بالمستويات  فكذلك يستطيع زمالئك

 االخرى

                                                  :للتأهــل

 pv 300= مجموع المبيعات للمجموعة الشخصية 

مبيعات أعضاء  pv  +200 100مبيعات شخصية )

           (-ال يوجد بالمجموعة عميل نجمة-المجموعة

                               



 (العالوة الماسية ) عالوة القيادة 

Leadership Bonus 

 عدد

  الخطوط الماسية   

 العالوة الماسية

 من الجيل األول  

 العالوة الماسية من

 الجيل الثاني وما بعده 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

8.5 

% 

8.3 

% 

8% 7.6 

% 

7.1 

% 

6.5 

% 

5.8 

% 

4.8 

% 

3% -- 

7 14 21  28  28  28  28  28  28  28 

 QSD وما فوق )             ( النجوم الماسيين المؤهلين :  المستحقين  

الحد األدنى لعدد نقاط 

المجموعة من خطوط 

 (00)غير ماسية 



 عدد

 الخطوط الماسية  

 العالوة الماسية

 من الجيل األول 

11 12 14 15 16 17 18 19 20 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

10 

% 

9.9 

% 

9.8 

% 

9.7 

% 

9.6 

% 

9.5 

% 

9.3 

% 

9.1 

% 

8.9 

% 

8.7 

% 

 28 28  28  28  28  28  28  28  28  28 

13 

 QSD وما فوق )             ( النجوم الماسيين المؤهلين :  المستحقين  

 (العالوة الماسية ) عالوة القيادة  -تابع 

الحد األدنى لعدد نقاط 

المجموعة من خطوط 

 (00)غير ماسية 

العالوة الماسية من 

 الجيل الثاني وما بعده



 حوافز النجم الياقوتي

  درهم 850: هاتف نقال بقيمة 

 نقطة  6000خطوط  3بشرط  لديك   

 كنجم ياقوتي ، عندما يصبح
برتبة نجم  أشخاص 5 لديك 

ياقوتي في الجيل األول سوف 
 .  تحصل على قيمة تذكرة سفر

You 

 

SR 

 

 

SR 

 

 

SR 

 

 

SR 

 

SR 5800 درهم 



 حوافـــز النجــم الماســي

 نكفإعندما تصبح نجم ماسيا      

 : تتأهل لآلتي

 

 التأهل لحضور دورة تدريبية

 % 2:   دولية

 

2: نظام شراكة االرباح % 

 

15( : الماسية) عالوة القيادة% 



 DXNفرصة 
منهم عمل  طلبـتو اشهر 5لمدة  شهرشخص كل  3عـوت د: لنفتـرض أنـك

 .شهـريـا نقطة 100نفس الشيء مع المحافظة على 

 الثاني
 المرحلة ال تأهل لحافز %15 عضو* 

 الحافز الدخل العالوة  المرتبة الحالة شهر

 

 الثالث

 

 %25 نجم* 
 4500pv  

 : عالوة العضو

 

 الرابع

 SR 

 3 SAفي الجيل االول 

 

 ياقوتي* 

 

عالوة  31%

 %5-1:التطوير

 

 

 د 850/هاتف متحركحافز 

 د5800: رحلة خارجيةحافز 
1148$ 

 

 الخامس

 SD 

6 SAفي الجيل االول 

 

 ما سي* 

 

عالوة  37%

 %5-1:التطوير

   %2:عالوة السفر

 %2: شراكة االرباح 

 %15: عالوة القيادة

 

3774$ 

32$ 

211$ %2 



البيع المباشر لن يجعلك غنياً بسرعة ولكن غنياً 

  -إن شاء هللا  -بالتأكيد 



شكرا حلسن استماعكم ومتابعتكم 
الصحة دوام لنا ونتمىن لكم 
  DXNواملال مع 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.oakhills.net/images/shake.jpg&imgrefurl=http://www.oakhills.net/service.htm&h=255&w=380&prev=/images%3Fq%3Dshake%2Bcoffee%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8

