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نظًرا ألن مجتمعنا العالمي الذي يتكون من العمالء والموزعين هو أهم األصول لدى شركة QNET، تقدم شركة 
QNET أكثر خطط المكافآت حيويًة وابتكاًرا في مجال البيع المباشر على مستوى العالم. من خالل 8 طرق للكسب 

ودفع حتى 50% من حجم المبيعات في شكل عموالت، تقدم QNET مكافآت جيدة وفرصة غير محدودة!

تستخدم شركة QNET أكثر أساليب التوزيع فعالية في عصرنا هذا أال وهي طريقة التوزيع القائم على العالقات. 
الطراز  إلكترونية من  بين األشخاص والذي يعززه نظام تجارة  العالقات  القائم على  التسويق  فمن خالل أسلوب 
األول، يمكنك االستمتاع بمشاركة المنافع الالمحدودة لألعمال غير المعتمدة على QNET مع اآلخرين في الجوار 
مبيعات هذه  يعتمد دخلك على  العالم... والحصول على مكافآت مقابل ذلك.  أي مكان في  أو في  بلدك  أو في 

المنتجات المذهلة باإلضافة إلى مبيعات هذه المنتجات في المنظمة التي تساعد في تكوينها.

غير  لفرص  توفيرنا  من خالل  آسيا،  مستوى  على  المباشر  البيع  مجال  في  الرائدة  الشركات  إحدى   QNET ُتعد 
محدودة بفضل نظام التجارة اإللكتروني الذي نقدمه لألفراد العاديين في أكثر من 100 دولة. 

التجزئة ربح       1 طريقة 

الشراء األول 2     ربح  طريقة 

المبكر  الدفع       3 طريقة 

الخطوة  عمولة       4 طريقة 

المكررة  المبيعات  نقاط       5 طريقة 

التصنيف تقدم  مكافأة       6 طريقة 

السنة مدار  على  مكافآت       7 طريقة 

أخرى 8     حوافز  طريقة 

الحوافز
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طريقة 1: ربح التجزئة 

طريقة 2: ربح الشراء األول

يعتبر بيع منتجات QNET مباشرًة إلى عمالء البيع بالتجزئة هو الركيزة األساسية لقاعدة أساسية ألعمالك.

فعندما تقوم بإحالة أحد عمالء البيع بالتجزئة الذين يشترون من الشركة، فإنك تحصل على ربح البيع بالتجزئة والذي 
يتمثل في فرق السعر بين سعر التجزئة للعميل والسعر المخفض الذي تحصل عليه كممثل مستقل.

وبإمكان الممثل المستقل البدء على الفور في الحصول على مكاسب من خالل ربح التجزئة من خالل عمليات الشراء 
التي تمت من ِقبل عمالء التجزئة التابعين له. ولن يتطلب األمر قيام الممثل المستقل بإجراء أي عملية شراء ألي منتج 

حتى يتمكن من البدء في الكسب عبر ربح التجزئة.

بصفتك محياًل، ستحصل على ربح الشراء األول من أولى عمليات الشراء المؤهلة التي ينفذها الممثل المستقل 
الجديد الذي ترعاه بشكل شخصي. ربح الشراء األول هو الفرق بين سعر الشراء األول المؤهل للممثل المستقل 

الجديد)بسعر التجزئة( والسعر الُمخفض للممثل المستقل.

بناء قاعدة قوية ألعمالك من خالل مبيعات 
.QNET خدمات ومنتجات 



المبكر الدفع   :3 طريقة 

QNET هو الطريق السريع  الدفع المبكر من 
فوًرا. النقود  للحصول على 

يسري الدفع المبكر فقط على مركز التتبع األساسي 001، الدورة 1، الخطوة 1، ويتم الدفع وفًقا لجدول العموالت. 
إنها بالفعل طريقة فعالة لكسب النقود!
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4: عمولة الخطوة  طريقة 

)RSP( طريقة 5: نقاط المبيعات المكررة

تعتبر عمولة الخطوة إحدى الركائز األساسية األخرى في خطة مكافآت QNET. وكممثل مستقل جديد، سينصب 
تركيزك على إرساء قاعدة للعمالء ومساعدة مرؤوسيك في تحقيق حجم من خالل المبيعات.

يتم احتساب عمولة الخطوة على أساس وحدات حجم األعمال )BV( المتراكمة من شراء المنتجات من جانب 
العمالء أو الممثلين المستقلين. وسوف تحصل على مكافآتك على أساس نجاحك في تحقيق حجم مبيعات في 
إلى شجرة  التعيين( إضافة ممثلين مستقلين جدد  لرئيسك )أو أي شخص آخر في شجرة  مؤسستك. كما يمكن 
التعيين الخاصة بك. ومع بداية نمو مجموعتك، يحق لك الحصول على عموالت أسبوعية حسب حجم األعمال 
المحقق بواسطة مرؤوسيك في المجموعة ومبالغ العموالت المسموح بها لكل مركز تتبع والتي يحددها تصنيفك 

النشط.

مع كل عملية بيع لمنتجات مكررة من متجر QNET اإللكتروني إلى عميل التجزئة أو اإلحالة 
المباشرة، ستحصل أنت والمحيل المباشر النشط لك وحتى أربعة )4( مستويات على النقاط 
المبيعات  نقاط  يتم احتساب   .)BV( أعمال أو حجم  نقدية  إلى  التي يمكن تحويلها  المعينة 

المكررة تلقائًيا ويمكن بكل سهولة التصرف بها في مكتبك االفتراضي.

النجاح هو كسب عمولة الخطوة  مفتاح 
المميزة...
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التصنيف تقدم  6: مكافأة  طريقة 

...ومساعدة اآلخرين في الحصول على هذه 
.QNET العمولة من خالل توسيع نطاق مؤسسة 

مع تقدم التصنيف في عمولة الخطوة، يمكن أن تحصل على ما يصل إلى 60300 دوالر أمريكي نقًدا باإلضافة إلى 
نقاط اإليصال اإللكتروني كل أسبوع. ومع نموك وتقدمك في التصنيف، يتزايد المبلغ المدفوع لكل خطوة وتتزايد 

أرقام الخطوات األسبوعية ويمكن تحقيق الحد األقصى للدفع األسبوعي. فالدفع يتم لزيادة النمو!
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طريقة 7: مكافآت على مدار السنة

طريقة 8: حوافز أخرى

السنة  المكافآت على مدار  بإثارة  استمتع 
إنجازاتك. التي تكافئ  السفر  وحوافز 

الخصومات  إلى جانب  الخاصة لك ولمؤسستك،  النقدية والعملية  الحوافز  الربح وأكثرها روعًة  أهم وسائل  من 
الدورية على المنتجات األكثر رواًجا، وأكثر من ذلك! تساعد عروض الترويج المشوقة والجديرة باالهتمام على 
QNET من خالل مجتمع األعمال  المستقلين في  الممثلين  بال كل  النمو وزيادة حجم األعمال وتشغل  زيادة 

.QNET والتسوق عبر اإلنترنت لشركة

كما توجد مكافأة أخرى رائعة ومتكررة تتيح لك الحصول على معظم منتجات QNET الشهيرة باستخدام النقاط 
التي تحصل عليها من مبيعات ومشتريات المنتجات. يتم الحصول على اإليصال اإللكتروني من QNET في كل 
مرة تكمل فيها دورة عمولة الخطوة، بما يتيح لك كسب نقاط اإليصال اإللكتروني )EP( وتجميعها والتي تمثل 
عملتك لشراء منتجات في متجر استرداد QNET اإللكتروني. وفي هذا المتجر، يمكنك استخدام نقاط اإليصال 

اإللكتروني EP للمطالبة بمنتجات قّيمة. ودائًما ما توفر المكافآت على مدار السنة كل ما هو جديد وممتع.

الحياة جديرة بأن يتم االستمتاع بها كما تستحق األحداث الهامة أن يتم التعرف عليها. ولمساعدتك في االستمتاع 
QNET، حيث  مكافآت  في خطة  الذهبي  التاج  بمثابة  والنقود  الرائعة  السفر  تجربة  تعتبر  الحياة،  في  برحلتك 
شركة  من  السنوية  المكافآت  رحالت  مع  وتفرًدا  إثارًة  العالم  في  السياحية  الوجهات  بأكثر  التمتع  لك  سيتسنى 
QNET. يتسنى لك كذلك االستمتاع بهذا الوقت كوقت راحة أو االستمتاع بخوض بعض المغامرات أو االستفادة 

من رحلتك في تنمية أعمالك ومؤسستك غير المحدودة.
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البدء سهل.

والتوسع  والتنشيط  والتأهيل،  التسجيل، 
.QNET بمساعدة اآلخرين على القيام بنفس األمور في مؤسسة 

التسجيل
يمكنك التسجيل على اإلنترنت عبر موقع www.qnet.net/ar من خالل الموقع الشخصي للمحيل المباشر لك 
)*QNET Life Site( أو من خالل تطبيق األجهزة المتنقلة QNET Mobile الذي يمكنك التسجيل من خالله 

والقيام بأول عملية شراء كاملًة في ست خطوات غاية في البساطة. 

يمكنك بكل بساطة الدفع للحصول على باقة التمثيل المستقل لعام واحد، والتي تشتمل على مخطط أعمال عبر 
والكتيبات. كما  الفيديو  ومقاطع  التقديمية  المتعددة  الوسائط  عروض  من  ومجموعة  منتجات  وحقيبة  اإلنترنت 
ستحظى بإمكانية الوصول إلى مكتبك االفتراضي، حيث يمكنك تنظيم وإدارة ومراقبة أعمالك؛ حيث يمكن الوصول 
وأدوات  ومثيرة  متنوعة جديدة  وأعمال  المنتجات؛  بيع وشراء  أجل عمليات  اإللكتروني من   QNET متجر  إلى 
منها  واالستفادة  وتنميتها  لها  والترويج   QNET مع  أعمالك  زيادة  على  لمساعدتك  إلكترونية  وتجارة  تسويق 

وفهمها!

التعيين  أساس شجرة  تمثل  األعمال هذه  ومراكز   .)TC( تتبع  مراكز   )3( ثالثة  التسجيل، تحصل على  بمجرد 
الخاصة بك.

التأهيل
يجب تأهيل أحد مراكز التتبع الخاصة بك على األقل من خالل تحقيق 500 وحدة حجم أعمال BV مؤهلة تتحقق 

كل منها ببيع منتجات لعميل تجزئة أو القيام بعملية شراء شخصية. 

التنشيط
يعني التنشيط أن الممثل المستقل المؤهل يجب أن يحقق 500 وحدة حجم أعمال كحد أدنى في كل جانب من أي 

من مراكز التتبع لديه من خالل الرعاية الشخصية. توجد ثالث )3( طرق للتنشيط:
 

• مبيعات التجزئة: يتم شراء جميع المنتجات بواسطة عميل التجزئة ولكن يتم تخصيص وحدات حجم األعمال 
لمراكز التتبع الخاصة بالُمحيل.

مباشر وشراء ممثل  األعمال من شراء عميل تجزئة محال بشكل  المبيعات والمشتريات – دمج حجم  دمج   •
مستقل مؤهل محال بشكل مباشر مخصص لمراكز التتبع.

• الرعاية الشخصية: ضع إحالة مباشرة مؤهلة واحدة على األقل )1( تحت كل جانب من جانبي مراكز التتبع.

التوسع
قم بزيادة نشاطك أثناء بناء وقيادة مجموعة األشخاص الذين يشاركونك نفس أحالمك وأهدافك. أثناء تقدمك في 
 QNET ا في مجتمع تصنيفات QNET Star، يمكنك زيادة مكاسبك واالستمتاع بنمط حياة مترف لكونك عضَوً

العالمي سريع النمو!

*يتوفر QNET Life Site في متجر QNET اإللكتروني، ويمثل أداة فعالة وأداة ويب شخصية على اإلنترنت تساعدك في 
التعرف على إمكانات التسويق عبر اإلنترنت من خالل محتوى QNET المعتمد.
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ت لمصطلحا ا
ممثل مستقل

شخص قام بالتسجيل لتكوين مؤسسة أعمال عن طريق بيع منتجات وإحالة آخرين.

التسجيل
التسجيل كممثل مستقل في أعمال QNET بباقة عضوية تمتد لسنة.

ممثل مستقل مؤهل
ممثل مستقل لديه مركز تتبع واحد على األقل بحد أدنى BV 500 وحدة مؤهلة من حجم األعمال.

ممثل مستقل منشط
ممثل مستقل مؤهل حقق وخصص 500 وحدة حجم أعمال مؤهلة كحد أدنى في كل جانب من جوانب أي من مراكز 

التتبع من خالل الرعاية الشخصية.

ممثل مستقل نشط
أي ممثل مستقل يحقق 120 وحدة حجم أعمال كحد أدنى في كل ربع سنة من مبيعات التجزئة أو مشتريات المنتجات 

المكررة لالستهالك الشخصي من متجر QNET اإللكتروني.

ُمحيل
ممثل مستقل يقوم بإحالة عمالء تجزئة أو ممثلين مستقلين آخرين بمساعدتهم على أن يصبحوا ممثلين مستقلين 

.QNET لشركة

عميل تجزئة
 .IR دون التسجيل كممثل مستقل QNET شخص يقوم بشراء منتجات من

)BV( حجم األعمال
قيمة نقاط المنتج المستخدم لتأهيل مراكز التتبع واحتساب عموالت الخطوة.

)GRBV( حجم األعمال الجماعي المكرر
حجم أعمال يتم اكتسابه من مبيعات المنتجات المكررة التي تتم من خالل المرؤوسين في شبكتك.

التأهيل منتجات 
اإللكتروني.   QNET متجر  من  المستقلين  والممثلين  التجزئة  لعمالء  للبيع  عرضها  يتم  التي  والخدمات  البضائع 
يكتسب الممثلون المستقلون مقداًرا معيًنا من وحدات حجم األعمال المستخدمة في تأهيل مركز التتبع لديه، وذلك 

عند شراء منتجات تأهيل.

المكررة المنتجات 
البضائع والخدمات التي يتم عرضها للبيع لعمالء التجزئة والممثلين المستقلين من متجر QNET اإللكتروني بشكل 
المكررة عند شراء  المبيعات  األعمال ونقاط  المستقلون مقداًرا معيًنا من وحدات حجم  الممثلون  متكرر. يكتسب 

المنتجات المكررة.

)RSP( نقاط المبيعات المكررة
المنتجات  شراء  عند  المكررة.  المنتجات  ومشتريات  التجزئة  مبيعات  من  المستقل  الممثل  يكتسبها  التي  النقاط 
المكررة، سيحصل الممثل المستقل والمحيلون المباشرون التابعون له حتى خمس )5( مستويات على نقاط مبيعات 

.)BV( مكررة. وتكون هذه النقاط قابلة للتحويل إلى نقدية أو حجم أعمال

)EP( نقاط اإليصاالت اإللكترونية
نقاط يتم اكتسابها في كل سادس خطوة من أي دورة عمولة محددة، وهي قابلة لالسترداد مقابل المنتجات في متجر 

QNET اإللكتروني لالسترداد.
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التصنيف ما تحصل عليه الشروط المطلوب توافرها

طريقة 1
ربح التجزئة

• بيع منتجات وخدمات QNET إلى 
أصدقائك وجيرانك بسعر التجزئة 

واالستفادة بفرق السعر.

• التحول إلى ممثل مستقل لدى 
.QNET

طريقة 2
ربح الشراء األول

• الحصول على ربح الشراء األول بسعر 
 )IR( التجزئة من الممثل المستقل

الُمحال منك شخصًيا.

• إحالة ممثل مستقل )IR( جديد 
شخصُيا يقوم بإجراء عملية الشراء 

األولى بسعر التجزئة.

طريقة 3
الدفع المبكر

• الحصول على ما يصل إلى 200 دوالر 
أمريكي وفًقا لجدول العموالت.

 QNET التحول إلى أحد ممثلي •
.)IR( المستقلين

• تأهيل وتنشيط مراكز التتبع.

• السريان على الدورة 1، الخطوة 1)مركز 
التتبع الرئيسي )TC(( فقط

طريقة 4
عمولة الخطوة

• الحصول على عموالت أسبوعية حسب 
حجم األعمال المحقق في جزء الحجم 
األدنى ومبالغ العموالت المسموح بها 

لكل مركز تتبع والتي يحددها تصنيفك 
النشط

• تأهيل وتنشيط جميع  مراكز التتبع.

طريقة 5
نقاط

المبيعات المكرر

• من كل عملية بيع لمنتج مكرر من متجر 
QNET اإللكتروني إلى عميل تجزئة أو 
إحالة مباشرة، سيحصل الممثل المستقل 

والمحيل المباشر النشط حتى أربعة 
مستويات على نقاط المبيعات المكررة 

والمحددة، والتي يمكن تحويلها إلى 
نقدية أو وحدات حجم أعمال.

• االحتفاظ بعمالء التجزئة واإلحاالت 
المباشرة التي قامت بشراء المنتجات 

المكررة من متجر QNET اإللكتروني

• إدارة نقاط المبيعات المكررة من خالل 
مكتبك االفتراضي.

• تحقيق صيانة ربع سنوية لعدد 120 
 )PBV( وحدة حجم مبيعات شخصية

من المبيعات المتكررة.

طريقة 6
مكافأة
تقدم

التصنيف

• الوصول بالحد األقصى للعمولة إلى 
60300 دوالر أسبوعًيا من خالل زيادة 

الحجم واإلحاالت المباشرة.

• تطوير مهارات القيادة

• مع تقدمك في التصنيف، يزداد المبلغ 
المدفوع لكل خطوة وتتزايد أرقام 

الخطوات األسبوعية ويمكن تحقيق 
الحد األقصى للدفع األسبوعي.

طريقة 7
مكافآت على مدار

السنة

• الحصول على مكافآت ونقاط وحوافز 
مرتبطة بعمليات ترويج المنتجات 

الدورية والمستمرة وكذلك الحوافز 
النقدية.

• التعلم وتحقيق متطلبات الحوافز/
الترويج.

طريقة 8
الحوافز

• الحصول على حوافز السفر والتقدير 
النقدي المرتبط بالتقدم في التصنيف.

• تكوين شبكة وتوسيعها لتحقيق تقدم في 
التصنيف وتنمية مهارات القيادة.

         اللقب                                     االستحقاقات                                           

شارة Bronze Star إلكترونية• 
شهادة إلكترونية بالتقدير التصنيفي• 

BRONZE
STAR

شارة Silver Star إلكترونية• 
شهادة إلكترونية بالتقدير التصنيفي• 

SILVER
STAR

شارة Gold Star إلكترونية• 
 •Gold Star دبوس
شهادة إلكترونية بالتقدير التصنيفي• 
تقدير األحداث اإلقليمية• 
توجيه الشكر في المناسبات اإلقليمية• 
 ظهور االسم في قسم الحاصلين على “Gold Stars” في الموقع المصغر • 

.)VO( لنادي أصحاب اإلنجازات في المكتب االفتراضي

GOLD
STAR

شارة Platinum Star إلكترونية• 
 •Platinum Star دبوس
شهادة إلكترونية بالتقدير التصنيفي• 
توجيه الشكر في المناسبات اإلقليمية/المحلية• 
 •V-Con تقدير على مسرح
 ظهور االسم في قسم الحاصلين على “Platinum Stars” في الموقع المصغر • 

.)VO( لنادي أصحاب اإلنجازات في المكتب االفتراضي
اشتراك مجاني في QNET Life Site لمدة 6 أشهر• 
 •ONET مكالمة هاتفية شخصية من العضو المنتدب لشركة
صفحة مميزة في نشرات تقدير QNET اإللكترونية• 
مع Platinum Star، هناك فرصة للسفر لفردين*• 
مكافأة مالية نقدية لمرة واحدة• 

PLATINUM
STAR

شارة Diamond Star إلكترونية• 
 •Diamond Star دبوس
شهادة إلكترونية بالتقدير التصنيفي• 
توجيه الشكر في المناسبات اإلقليمية/المحلية• 
 ظهور االسم في قسم الحاصلين على “Diamond Stars” في الموقع المصغر • 

.)VO( لنادي أصحاب اإلنجازات في المكتب االفتراضي
 •V-Con تقدير على مسرح
اشتراك مجاني في QNET Life Site لمدة 12 شهًرا• 
 •QNET مكالمة هاتفية شخصية من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة
 •QNET شخصية في النشرات اإللكترونية لتقدير Diamond Star وثائق
 • VIP Destination Award يتم تحمل كافة مصاريف رحلة ،Diamond Star مع

Travel لفردين*
مكافأة مالية نقدية لمرة واحدة• 

DIAMOND
STAR
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*تسري الشروط واألحكام. يقتضي الحفاظ على الرتبة.
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*تسري الشروط واألحكام.
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من هو الممثل المستقل )IR(؟ س1-  
الممثل المستقل )واختصاره IR( هو شخص قام بالتسجيل في خطة مكافآت QNET لتأسيس مؤسسة تجارية ببيع 

منتجات وإحالة أشخاص آخرين ليصبحوا ممثلين مستقلين. 

هل يمكن ألي شخص التسجيل ليكون ممثاًل مستقاًل؟ س2- 
ال. يجب أن يكون هذا الشخص بلغ السن القانوني في دولته حتى يتسنى له التسجيل كممثل مستقل.

كيف يمكن لعميل التسجيل ليصبح ممثاًل مستقاًل لدى QNET؟  س3-  
.www.qnet.net من خالل الموقع اإللكتروني QNET يمكن للعميل التسجيل عبر اإلنترنت ليصبح ممثاًل مستقاًل لدى

هل توجد أي رسوم عند التسجيل كممثل مستقل لدى QNET؟ س4-  
تقدم QNET باقة عضوية جديدة سنوية للممثل المستقل بقيمة 30 دوالر أمريكي عند التسجيل؛ توفر باقة العضوية 

السنوية األدوات وحقوق الوصول التالية: 

مخطط األعمال عبر اإلنترنت ومجموعة المنتجات• 
الوصول إلى مكتبك االفتراضي• 
الوصول إلى متجر QNET اإللكتروني• 
أدوات أعمال وتسويق وتجارة إلكترونية• 

هل توجد أي رسوم لتجديد العضوية سنويًا؟ س5-  
تقدم QNET للممثل المستقل الحالي باقة عضوية سنوية بقيمة 30 دوالر أمريكي في كل تاريخ للذكرى السنوية للممثل 

المستقل للحفاظ على سجله وخدماته وأدواته التي تم توفيرها منذ التسجيل. تشتمل الباقة على ما يلي:

مخطط أعمال عبر اإلنترنت ومجموعة منتجات محدثة• 
الوصول المستمر إلى مكتبك االفتراضي• 
الوصول المستمر لمتجر QNET اإللكتروني• 
أدوات أعمال وتسويق وتجارة إلكترونية محدثة• 

هل يمكن لعميل التسجيل كممثل مستقل حتى دون أي محيل؟ س6-  
ال. يجب أن يكون للعميل محيل يقوم بدور ممثل مستقل لشركة QNET في الوقت الحالي قبل أن يتمكن من التسجيل 
 QNET على الويب. وإذا لم يكن العميل يعرف أي محيل، يمكنه االتصال بمكتب QNET كممثل مستقل على موقع

من أجل تعيين محيل له.

ما عدد مراكز التتبع )TC( التي يحصل عليها الممثل المستقل الجديد عند التسجيل؟  س7-  
يحصل الممثل المستقل الجديد على مركز تتبع أساسي 001 ومركزين ثانويين 002 و003. 

هل يمكن للممثل المستقل الجديد إجراء شراء فوري ألي منتج من متجر QNET اإللكتروني عند التسجيل؟ س8-  
نعم.

عند التسجيل، هل يمكن للممثل المستقل الجديد االستفادة من السعر المخفض للممثل المستقل عند أول شراء  س9-  
لمنتجات QNET؟

يمكن للممثل المستقل االستفادة فقط من السعر المخفض للممثل المستقل على المشتريات الالحقة بعد شرائه المؤهل 
األول. 

هل يمكن للممثل المستقل الجديد عرض وفحص معلوماته الشخصية والتسلسل ومعلومات أخرى ذات صلة؟ س10-  
يجب أن يقوم الممثل المستقل الجديد بتسجيل الدخول إلى المكتب االفتراضي باستخدام رقم تعريف )بطاقة هوية( 

الممثل المستقل الخاص به وكلمة المرور. يتم إنشاء وتأكيد رقم تعريف الممثل المستقل وكلمة المرور أثناء التسجيل.
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001 500 BV

002 500 BV

003 500 BV

004 
والمراكز الالحقة 1,000 BV

ما هو مركز التتبع؟ س1-  
مركز التتبع أو “TC” هو الحساب الذي يتم منحه للممثل المستقل عند التسجيل والذي يوضح وضعه في 

قاعدة بيانات الشركة. يتم حساب العموالت و/أو المكافآت بالرجوع إلى كل مركز تتبع.

ما هو حجم األعمال؟ س2-  
حجم األعمال أو “BV” هو قيمة النقاط المعينة لكل منتج QNET مستخَدم لتأهيل مركز التتبع وأساس 

الحتساب عمولة الخطوة.

كيف يمكن للممثل المستقل تأهيل مركز التتبع الخاص به؟ س3-  
يمكن للممثل المستقل تأهيل مركز التتبع الخاص به عن طريق تحقيق وتخصيص 500 وحدة حجم أعمال 

على األقل ألي من أول 3 مراكز تتبع و1000 وحدة حجم أعمال على األقل لمركز التتبع 004 والمراكز 
الالحقة.

كيف يمكن للممثل المستقل تحقيق حجم األعمال المطلوب لتأهيل مركز التتبع الخاص به؟ س4-  
يمكن للممثل المستقل تحقيق حجم األعمال المطلوب للتأهيل إما ببيع منتجات QNET لعميل تجزئة أو 

شراء منتجات QNET لالستهالك الشخصي. 

هل يمكن للممثل المستقل استخدام حجم األعمال المحقق من المبيعات المتكررة لتأهيل مركز التتبع  س5-  
الخاص به؟

نعم، يمكن للممثل المستقل تجميع 500 وحدة حجم أعمال على األقل بشكل تراكمي من المبيعات المتكررة 
لتأهيل مراكز التتبع الثالثة الخاصة به.

هل يمكن للممثل المستقل تقسيم 1000 وحدة حجم أعمال من البيع بالتجزئة أو الشراء الشخصي لمنتج  س6-  
واحد وتخصيص كل 500 لمركزي التتبع الخاصين به؟

نعم.

هل يمكن للممثل المستقل نقل حجم أعمال إلى ممثل مستقل آخر لتأهيل مركز تتبع؟ س7-  
ال.

هل يمكن للممثل المستقل استخدام حجم األعمال المسترد بنقاط مبيعات مكررة لتأهيل مركز تتبع؟ س8-  
نعم، بشرط استيفاء الحد األدنى لمتطلب حجم األعمال لكل مركز تتبع.

هل يمكن لحجم األعمال الموضوع حاليًا في بنك وحدات حجم األعمال للممثل المستقل تأهيل مركز  س9-  
تتبع الممثل المستقل؟

ال. فالممثل المستقل عليه تخصيص حجم األعمال لتأهيل أي من مراكز التتبع الخاصة به.

هل يؤدي حجم األعمال من بيع التجزئة إلى التأهيل التلقائي لمركز التتبع الخاص بالمحيل؟ س10-  
ال. سيتم تخزين حجم األعمال من البيع بالتجزئة في بنك وحدات حجم األعمال الخاص بالمحيل. ويجب 

على المحيل تخصيص حجم األعمال لتأهيل مركز التتبع.
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كيف يمكن للممثل المستقل تنشيط عضويته؟ س1-  
يجب على الممثل المستقل أواًل تأهيل مركز التتبع قبل التنشيط. ويمكن للممثل المستقل المؤهل تنشيط مركز التتبع من 

خالل تحقيق وتخصيص حد أدنى 500 وحدة حجم أعمال على كل جانب في أي من مراكز التتبع الخاصة به. 

هل يمكن للممثل المستقل استخدام حجم األعمال من البيع بالتجزئة لتنشيط عضويته؟ س2-  
نعم، بشرط استيفاء الممثل المستقل لوحدات التأهيل المطلوبة وهي 500 وحدة حجم أعمال والمخصصة لكل فرع من 

مركز التتبع.

هل يمكن للممثل المستقل استخدام حجم األعمال من شرائه الخاص لمنتجات QNET من أجل تنشيط عضويته؟ س3-  
اإلجابة: نعم، بشرط استيفاء الممثل المستقل لوحدات التأهيل المطلوبة وهي 500 وحدة حجم أعمال والمخصصة لكل 

فرع من مركز التتبع.

هل يمكن للممثل المستقل جمع حجم أعمال من البيع بالتجزئة والشراء الخاص لمنتجات QNET من أجل تنشيط  س4-  
عضويته؟ 

نعم، بشرط استيفاء الممثل المستقل لوحدات التأهيل المطلوبة وهي 500 وحدة حجم أعمال والمخصصة لكل فرع من 
مركز التتبع.

هل يمكن للرئيس أو المحيل استخدام حجم األعمال الخاص باإلحاالت المباشرة المؤهلة التابعة له لتنشيط مركز تتبع؟ س5-  
نعم.

هل يمكن للممثل المستقل تخصيص أكثر من 500 وحدة حجم أعمال لمركز التتبع األساسي الخاص به )001(؟ س6-  
نعم. يمكن للممثل المستقل تخصيص أكثر من 500 وحدة حجم أعمال إلى مركز التتبع 001 أو أي مراكز تتبع أخرى، إال 

أنه غير مسموح له بإعادة تخصيصها إلى ملحقات مركز التتبع فيما بعد.

هل سيتم تنشيط عضوية الممثل المستقل عند وضع إحالتين مباشرتين مؤهلتين في أحد فروع مركز التتبع؟ س7-  
ال.

هل يمكن للممثل المستقل تنشيط عضويته دون تأهيل عضويته في أواًل؟ س8-  
نعم، فالممثل المستقل بإمكانه تنشيط مركز التتبع الخاص به ولكن لن يتم احتساب أي حجم أعمال من مرؤوسيه ضمن 

حجم األعمال الجماعي له ما لم يتأهل الممثل المستقل في نفس أسبوع التنشيط. 

هل يمكن للممثل المستقل تأهيل مركز التتبع الثانوي 002 أو 003 قبل األساسي 001؟  س9-  
ال. يتم تلقائًيا تخصيص أول شراء لمنتج بقيمة 500 وحدة حجم أعمال ويؤهل مركز التتبع األساسي 001.

هل يمكن للممثل المستقل نقل إحالته المباشرة المؤهلة من جانب إلى آخر، من أجل تنشيط مركز التتبع الخاص به؟ س10-  
ال. غير مسموح بتغيير الموضع بعد فترة السماح.
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كيف يمكن للممثل المستقل الربح من خطة مكافآت QNET؟ س1-  
يمكن للممثل المستقل الربح من خالل 8 طرق:

1.ربح التجزئة
2.ربح الشراء األول

3.الدفع المبكر
4.عمولة الخطوة

5.نقاط المبيعات المكررة
6.مكافآت تقدم التصنيف
7.مكافآت على مدار السنة

8.حوافز أخرى

كيف يمكن للممثل المستقل الحصول على عموالته/مكافآته المكتسبة؟ س2-  
تدفع QNET العموالت/المكافآت من خالل إضافة المبلغ إلى حساب Q الخاص بالممثل 

المستقل.

ما هو حساب Q؟ س3-  
حساب Q هو سجل محاسبي للعموالت/المكافآت التي ربحها الممثل المستقل والذي يمكن 

الوصول إليه من المكتب االفتراضي للممثل المستقل. 

ما هو ربح التجزئة؟ س4-  
ربح التجزئة هو نوع من العموالت التي ُتدفع للممثل المستقل مقابل بيع منتجات QNET إلى 

عميل تجزئة. وهو مقابل للفرق بين سعر التجزئة والسعر المخفض للممثل المستقل. 

هل يجب تأهيل الممثل المستقل وتنشيطه حتى يحصل على ربح التجزئة؟ س5-  
ال. يمكن للممثل المستقل على الفور الحصول على ربح تجزئة من البيع بالتجزئة عند النجاح في 

التسجيل.

متى يتم دفع ربح التجزئة للمحيل؟ س6-  
يتم دفع ربح التجزئة إلى المحيل في أسبوع العمولة من خالل إضافة المبلغ إلى حساب Q الخاص 

به.

ما هو ربح الشراء األول )FPP(؟ س7-  
ربح الشراء األول هو العمولة التي يتم دفعها إلى الممثل المستقل عند قيام اإلحالة المباشرة المؤهلة 

أول عملية شراء مؤهلة لمنتجات QNET بسعر التجزئة. وهو مقابل للفرق بين سعر التجزئة 
والسعر المخفض للممثل المستقل. 

هل يجب تأهيل الممثل المستقل وتنشيطه حتى يحصل على ربح الشراء األول )FPP(؟ س8-  
ال. يمكن للممثل المستقل على الفور الحصول على ربح الشراء األول عند نجاحه في إحالة إحدى 

حاالت اإلحالة المباشرة المؤهلة.
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متى يتم دفع ربح الشراء األول إلى الممثل المستقل؟ س9-  
يتم دفع ربح الشراء األول إلى الممثل المستقل في أسبوع العمولة من خالل إضافة المبلغ إلى 

حساب Q الخاص بالممثل المستقل.

هل يمكن للمحيل الحصول على ربح الشراء األول من عمليات شراء المنتجات المتكررة  س10-  
بواسطة اإلحاالت المباشرة التابعة له بأقل من 500 وحدة حجم أعمال؟

نعم 

ما هو الدفع المبكر؟ س11-  
الدفع المبكر هو دفعة جزئية لعمولة الخطوة 1، الدورة الكاملة 1 يتم تسديدها مقدًما إلى الممثل 

المستقل بقيمة 50 دوالر أمريكي عند تحقيق فرع أقل حجًما لقيمة 1000 وحدة حجم أعمال 
جماعي تحت مركز التتبع األساسي.

كيف يمكن للممثل المستقل بدء الحصول على الدفع المبكر؟  س12-  
يجب تأهيل الممثل المستقل وتنشيطه على أن يحقق حجم األعمال الجماعي المطلوب في أي من 

الفروع األقل حجًما من مركز التتبع األساسي.

ماذا يعني حجم األعمال الجماعي )GBV(؟ س13-  
حجم األعمال الجماعي هو إجمالي حجم األعمال المحقق من مجموعات المرؤوسين في اليسار واليمين.

كيف يعمل الدفع المبكر؟  س14-  
يسري الدفع المبكر فقط على مركز التتبع األساسي 001 للممثل المستقل المؤهل والمنشط في 
الدورة 1، الخطوة 1، والذي يحقق حجم األعمال الجماعي المطلوب في أي من الفروع األقل 

حجًما خالل المدة الزمنية المحددة، على أن يتم تسديده وفًقا لجدول العموالت.
:Bronze Star يوضح هذا الدفع للممثلين المستقلين بموجب التصنيف

هل يمكن للممثل المستقل الحصول على الدفع المبكر عندما ضمن تصنيف Silver Star أو  س15-  
Gold Star؟

نعم، فالدفع المبكر يتم تسديده وفًقا ألعلى تصنيف حققه الممثل المستقل خالل المدة الزمنية 
المحددة.
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س16- ما هي عمولة الخطوة؟
عمولة الخطوة هي عمولة يتم دفعها إلى الممثل المستقل المؤهل والمنشط عن كل 3000 وحدة 

حجم أعمال جماعي حققها في الفرع األقل حجًما.

س17- ما مقدار الدفعة لكل خطوة عمولة؟ 
تتباين الدفعة لكل خطوة عمولة حسب ترتيب الممثل المستقل ومستوى العمولة. من الخطوة 1 إلى 

الخطوة 5، يتم الدفع بقيمة نقدية. في الخطوة 6، سيتم الدفع باإليصاالت اإللكترونية التي تعادل 
10 نقاط لإليصاالت اإللكترونية )EP( وُتستخدم لالسترداد مقابل المنتجات الحصرية في متجر 

االسترداد اإللكتروني لشركة QNET. يرجى مراجعة الجدول أدناه.

كيف سيبدأ الممثل المستقل في الحصول على عمولة الخطوة؟  س18-  
يجب تأهيل الممثل المستقل وتنشيطه على أن يحقق حجم األعمال الجماعي المطلوب في أي من 

الفروع األقل حجًما حتى يبدأ في الحصول على عمولة الخطوة. 

ما هي نقاط المبيعات المكررة )RSP(؟  س19-  
نقاط المبيعات المكررة هي النقاط التي يتم الحصول عليها من المبيعات المكررة التي يمكن 

تحويلها إلى قيمة نقدية أو حجم أعمال.

كيف يمكن للممثل المستقل الحصول على نقاط المبيعات المكررة؟  س20-  
يجب أن يقوم الممثل المستقل بشراء منتجات متكررة والحصول على نقاط المبيعات المكررة 

المقابلة والمعينة لهذه المنتجات المكررة التي اشتراها.

كيف يمكن للممثل المستقل الحصول على نقاط المبيعات المكررة من مرؤوسيه؟ س21-  
يجب على الممثل المستقل استيفاء االحتفاظ الربع سنوي بعدد 120 من وحدات حجم األعمال 

الشخصية من البيع المتكرر حتى يصبح مؤهاًل للحصول على نقاط المبيعات المكررة من مرؤوسيه 
حتى أربعة مستويات لإلحالة.

هل يمكن للممثل المستقل أن يختار التركيز على ربح العمولة من نقاط المبيعات المكررة وليس  س22-  
ربح عمولة الخطوة؟

نعم، وهذا طالما أن الممثل المستقل نشط من خالل استيفاء االحتفاظ الربع سنوي بعدد 120 
وحدة حجم أعمال شخصية.
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في حالة تحقيق الممثل المستقل لعدد 240 وحدة حجم أعمال من المبيعات المكررة خالل ربع  س23-  
سنة واحد، هل سيصبح مؤهاًل للحصول على نقاط المبيعات المكررة لربعي سنة متتالين؟ 

نعم. تقتصر مدة االحتفاظ المتقدم على أربعة )4( أرباع سنة )عام واحد )1(.

كيف يمكن للممثل المستقل الحصول على نقاط المبيعات المكررة المكتسبة؟ س24-  
ستتم إضافة نقاط المبيعات المكررة إلى بنك نقاط المبيعات المكررة والذي يمكن الوصول إليه من 

المكتب االفتراضي للممثل االفتراضي خالل أسبوعين من تاريخ المعاملة.

كيف يمكن للممثل المستقل استرداد نقاط المبيعات المكررة بقيمة نقدية أو بحجم أعمال؟  س25-  
اإلجابة: يمكن للممثل المستقل استخدام وحدة بنك نقاط المبيعات المكررة والمتاحة في المكتب 

االفتراضي السترداد نقاط المبيعات المكررة المكتسبة بقيمة نقدية أو بحجم أعمال خالل ستة 
شهور )ربعي سنة( من تاريخ اإلصدار.

هل تظل نقاط المبيعات المكررة صالحة في حالة إخفاق الممثل المستقل في استردادها مقابل  س26-  
قيمة نقدية أو حجم أعمال خالل ستة شهور من تاريخ اإلصدار؟

نعم، فسوف يتم تلقائًيا تحويل نقاط المبيعات المكررة إلى قيمة نقدية بعد ستة شهور من تاريخ 
اإلصدار.

ما المقابل النقدي أو مقابل حجم األعمال لنقاط المبيعات المكررة المكتسبة؟  س27-  
يوضح الجدول أدناه المقابل النقدي وحجم األعمال BV لنقاط المبيعات المكررة الخاصة بك.

*سيتم احتساب نقاط المبيعات المكررة )RSP( للرصيد بالقيمة النقدية باستخدام نسبة على 
أساس 60 نقطة مبيعات مكررة. وسيتم تلقائيًا تحويلها إلى قيمة نقدية بعد ربعي سنة وإضافتها 

.Q مباشرةً إلى حساب

هل سيحصل الممثل المستقل على نقاط المبيعات المكررة من عمليات البيع المكررة التي تتم  س28-  
بواسطة جميع المرؤوسين؟ 

ال. يمكن فقط للممثلين النشطين الحصول على نقاط المبيعات المكررة من أربعة مستويات 
للمرؤوسين باإلحالة. 

هل حجم األعمال المكتسب من نقاط المبيعات المكررة المحتسبة في حجم األعمال الجماعي  س29-  
المكرر )GRBV( وحجم األعمال الجماعي )GRBV(؟

نعم. 

ما هي وحدة حجم األعمال “الفائضة”؟  س30-  
وحدة حجم األعمال الفائضة هي وحدة حجم األعمال من مرؤوسيك الذين وضعهم رئيسك وغير 

المدرجين في خط اإلحالة.
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هل يمكن للممثل المستقل تجميع وحدات حجم األعمال من البيع المكرر لتحقيق احتفاظ  س31-  
بعدد 120 وحدة حجم أعمال للحصول على نقاط المبيعات المكررة لربع سنة معين؟

اإلجابة: نعم. 

هل يمكن نقل نقاط المبيعات المكررة من ممثل مستقل إلى آخر؟ س32-  
اإلجابة: ال.

هي يمكن للممثل المستقل تحويل أقل من 60 نقطة مبيعات مكررة إلى قيمة نقدية؟ س33-  
نعم. يمكن تحويل نقاط المبيعات المكررة إلى قيمة نقدية على أساس نسبي بعد ستة شهور.

هل سيحصل الممثل المستقل على نقاط المبيعات المكررة ووحدات حجم األعمال من  س34-  
عمليات البيع المكررة الخاصة به؟

نعم. 

ما مقدار نقاط المبيعات المكررة التي يربحها الرؤساء النشطون باإلحالة حتى أربعة مستويات  س35-  
من المشتريات المكررة للمرؤوسين؟

سيحصل الرؤساء النشطون على نفس عدد نقاط المبيعات المكررة المقابلة لمجموع نقاط 
المبيعات المكررة للمنتجات المشتراة بواسطة المرؤوسين التابعين لهم حتى أربعة مستويات 

باإلحالة.

إذا كان لدى الممثل المستقل 20 إحالة مباشرة، واشترى كل واحد منتج مكرر بما يعادل 40  س36-  
نقطة مبيعات مكررة، فهل سيحصل الممثل المستقل على كل نقاط المبيعات المكررة؟

نعم. سيحصل الممثل المستقل على كل النقاط المقدرة بقيمة 20×40 نقطة مبيعات مكررة من 
اإلحاالت المباشرة التابعة له والبالغة 20، بشرط أن يستوفي االحتفاظ الربع سنوي بعدد 120 وحدة 

حجم أعمال. 

هل يمكن للممثل المستقل الحصول على حجم أعمال من المبيعات المكررة التي تمت لعمالء  س37-  
التجزئة المحالين بشكل مباشر والتابعين له؟

نعم

هل يمكن للممثل المستقل الحصول على نقاط مبيعات مكررة من المبيعات المكررة التي تمت  س38-  
لعمالء التجزئة المحالين بشكل مباشر والتابعين له؟

نعم

هل يمكن للممثل المستقل الحصول على نقاط مبيعات مكررة من مشترياته الخاصة للمنتجات  س39-  
المكررة؟

نعم.

هل يمكن للممثل المستقل الحصول على نقاط مبيعات مكررة من مشترياته الخاصة حتى وإن  س40-  
لم يستوف االحتفاظ الربع سنوي بعدد 120 وحدة حجم أعمال شخصية؟

نعم. ال يحتاج الممثل المستقل الستيفاء االحتفاظ الربع سنوي بعدد 120 وحدة حجم أعمال 
شخصية لكي يحصل على نقاط مبيعات مكررة من مشترياته الخاصة لمنتجات مكررة.
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كيف يمكن للممثل المستقل تحقيق تقدم في التصنيف؟ س1-  
يجب على الممثل المستقل استيفاء كل متطلبات التقدم في التصنيف خالل ربع سنة حتى يحقق 

تقدًما إلى تصنيف أعلى.

هل سيحصل الممثل المستقل على مكافآت عند تقدمه في التصنيف؟ س2-  
نعم. يزيد مستوى العمولة مع تقدم الممثل المستقل في التصنيف.

هل هناك فترة محددة يتقدم خاللها الممثل المستقل من تصنيفه الحالي إلى تصنيف أعلى؟ س3-  
 Platinum Starو Gold Star( نعم. يجب أن يتقدم الممثل المستقل إلى تصنيف أعلى

وDiamond Star( خالل ربع سنة.

في حالة استيفاء الممثل المستقل لكل متطلبات التصنيف األعلى، متى ينعكس هذا في تصنيف  س4-  
الدفع الجديد وتصنيف اللقب؟

سينعكس تصنيف الدفع وتصنيف اللقب الجديدان للممثل المستقل على أسبوع العمولة المقابل.

في حالة استيفاء الممثل المستقل لكل متطلبات التصنيف األعلى، متى سيتم تفعيل مستوى  س5-  
العمولة الجديد؟

سيتم تفعيل مستوى التفعيل الجديد في أسبوع العمولة المقابل عند تحديث التصنيف.

إذا كان تصنيف الممثل المستقل اآلن هو Silver Star وكان مستوفيًا لمتطلبات تصنيف  س6-  
Platinum Star في ربع سنة واحد )1(، هل يمكنه تخطي تصنيف Gold Star والترقي إلى 

Platinum Star فوًرا؟ 
نعم. 

هل يمكن أن يساهم حجم األعمال المكتسب من نقاط المبيعات المكررة في تقدم تصنيف  س7-  
الممثل المستقل؟ 

نعم. 

هل تتم إعادة تعيين عدادات تقدم التصنيف إلى القيمة صفر )0( عندما يقوم الممثل المستقل  س8-  
بترقية تصنيفه؟ 

ال، فتقدم التصنيف دائًما ما يعتمد على آخر 13 أسبوًعا بغض النظر عن أي تقدم في التصنيف 
خالل تلك الفترة.

كيف يمكن للممثل المستقل الحفاظ على تصنيفه الحالي؟  س9-  
يجب على الممثل المستقل استيفاء كل متطلبات الحفاظ على التصنيف المقابل خالل ربع سنة. 

هل يوجد أي إطار زمني محدد للممثل المستقل للحفاظ على تصنيفه الحالي؟ س10-  
ال يوجد إطار زمني لتصنيف Bronze Star وSilver Star للحفاظ على تصنيفه الحالي. مع ذلك، 

يتم منح تصنيفات Gold Star وPlatinum Star وDiamond Star ربع سنة الستيفاء 
متطلبات الحفاظ على التصنيف.
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هل ستكون هناك رسالة تذكير في المكتب االفتراضي إلبالغ الممثل المستقل بمتطلبات الحفاظ  س11-  
المتبقية والمطلوبة لالستيفاء قبل نهاية ربع السنة.

نعم. ستظهر العناصر المتبقية في المكتب االفتراضي للممثل المستقل.

هل يمكن للممثل المستقل الترقي في التصنيف أكثر من مرة في األسبوع؟  س12-  
ال. ستتم ترقية الممثل المستقل إلى التصنيف األعلى الذي حققه في أسبوع العمولة المقابل.

هل مطلوب الحفاظ على كل التصنيفات الخمسة لخطة مكافآت QNET في إطار ربع سنوي؟ س13-  
مطلوب استيفاء تصنيفات Gold Star وPlatinum Star وDiamond Star للحفاظ الربع 

سنوي على التصنيف.

ماذا يحدث في حالة إخفاق ممثل بتصنيف Gold Star في استيفاء الحفاظ الربع سنوي خالل  س14-  
ربع سنة؟

سيظل الممثل المستقل محتفًظا باللقب التصنيفي Gold Star ولكن “يتم الدفع له” بتصنيف أقل. 

 Bronze هل سيتم خفض التصنيف إلى ،Silver Star بعد وصول الممثل المستقل لتصنيف س15-  
Star في حالة إخفاق الممثل المستقل في استيفاء متطلبات الحفاظ الربع سنوي على التصنيف؟ 

ال، لن يتم إرجاع الممثل المستقل إلى التصنيف األساسيBronze Star بعد وصوله لتصنيف 
Silver Star. فعند هذه النقطة، يصبح تصنيف Silver Star هو تصنيفك األساسي.

هل يمكن للممثل المستقل دمج حجم األعمال من اإلحاالت المباشرة الجديدة وحجم األعمال  س16-  
من المشتريات المكررة الشخصية؟ 

ال، فكل عنصر له متطلباته الخاصة للتقدم في التصنيف والحفاظ عليه.

هل يتم احتساب حجم األعمال الفائض في حجم األعمال الجماعي؟ س17-  
ال.

هل يمكن للممثل المستقل االحتفاظ بتصنيفه الحالي وتوفير المؤهالت لوقٍت الحق؟  س18-  
ال، حيث يتم احتساب الحفاظ على التصنيف والتقدم في التصنيف والعمولة بشكل تلقائي.

هل هناك معايير واضحة لتقدم التصنيف في المجموعة؟  س19-  
اإلجابة: نعم.
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إذا كان الممثل المستقل غير نشط وأخفق في استيفاء متطلب االحتفاظ الربع سنوي بعدد 120  س1-  
وحدة حجم أعمال شخصية، فمن سيحصل على نقاط المبيعات المكررة من المرؤوسين؟ هل 

ستخضع نقاط المبيعات المكررة للمصادرة؟
لن تتم مصادرة نقاط المبيعات المكررة، لكن بداًل من ذلك سيتم احتسابها للمحيل المباشر النشط 

التالي حتى أربعة مستويات.

في حالة قيام الممثل المستقل بشراء منتج مقابل 120 وحدة حجم أعمال خالل األسبوع  س2-  
الحالي، هل يمكنه االستمرار في جني نقاط المبيعات المكررة من عمليات الشراء المكررة 

ألربعة من المرؤوسين المباشرين التابعين له من األسابيع السابقة؟
ال، حيث تكون نقاط المبيعات المكررة هذه قد أضيفت إلى حساب المحيلين النشطين حتى أربعة 

مستويات في أسبوع العمولة المقابل.

إذا كان الممثل المستقل غير نشط ولم ينجح في استيفاء المتطلبات ربع السنوية التي تساوي  س3-  
120 وحدة حجم أعمال، هل سيكون مؤهاًل لكسب عمولة الخطوة؟

نعم، طالما أن مراكز التتبع مؤهلة ومنشطة.

ماذا يحدث إذا لم ينجح الممثل المستقل في استيفاء متطلبات الحفاظ على التصنيف الربع  س4-  
سنوية؟

سيحتفظ الممثل المستقل بلقبه التصنيفي لكن “سيتم الدفع له” حسب تصنيف الدفع األقل.

هل سيتم تخفيض تصنيف Silver Star إلى Bronze star في حالة اإلخفاق في الترقي إلى  س5-  
تصنيف أعلى خالل ربع سنة؟

ال. في حالة استيفاء الممثل المستقل لكل متطلبات تصنيف Silver Star، سيصبح هذا هو 
 .Bronze star التصنيف األساسي ولن يتم تخفيض التصنيف بعد ذلك إلى
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