
 



 

 

 الغرض  (1
 

 QNet Ltdتوضح هذه السياسات واإلجراءات )المشار إليها فيما بعد باسم "السياسات واإلجراءات"( الحقوق وااللتزامات بين شركة 

وارد في لالمحدودة )المشار إليها فيما بعد باسم "الشركة"( وممثليها المستقلين )المشار إليهم فيما بعد باسم "الممثلين"(. نموذج طلب الممثل ا

 السياسات واإلجراءات الذي وافقت عليه الشركة وخطة التعويض تتحكمان في العالقة التعاقدية بالكامل بين الشركة وممثليها.

 

 فات التعري (2
 

 تشير إلى نموذج طلب التمثيل الذي تم تعبئته عبر اإلنترنت وتم إرساله بواسطة أحد الممثلين ووافقت الشركة عليه بعد ذلك. "االتفاقية"

 

 الذكرى السنوية" هو الذكرى السنوية للتاريخ الذي تمت فيه الموافقة على الممثل للعمل كممثل للشركة. "تاريخ

 

المستقل السنوية" تشير إلى الرسوم اإلدارية السنوية غير القابلة لالسترداد التي يجب على الممثل أن يدفعها لتجديد التعاقد  "رسوم التمثيل

 الخاص به باعتباره ممثالً لدى الشركة.

 

 يشير إلىمجموعة تشتمل على مواد تدريبية ومعلومات عن الشركة."مخطط األعمال" 

 

المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتم إنشاؤها بموجب قوانين هونغ كونج، ويوجد  QNet Ltdتشير إلى شركة  "الشركة"

 .F, 133 Hoi Bun Rd., Kwun Tong, Kowloon East, Hong Kong/21مكتبها المسجل في العنوان

 

التي من خاللها يحصل  QNETالمكافآت من تسويق وخطة التشير إلى خطة "Q10" أو "المكافآتخطة "أو  "QNETخطة مكافآت خطة "

 .1، كما هو موضح في الملحق رقم QNETلمنتجات وخدمات الممثل المستقل على العموالت/المكافآت على أساس المبيعات التي يحققها 

 

ل في ممثيشير إلى بيان دوري تصدره الشركة إلى ممثليها يسرد قيم العموالت و/أو المكافآت التي حصل عليها كل "ملخص المكافآت" 

 الفترة الزمنية المحددة.

 

 يشير إلى شخص قام بشراء منتجات الشركة ولكنه غير مسجل كممثل.أو "عميل البيع بالتجزئة" "العميل"

 

يشيرون إلى مراكز التتبع أو الممثلين الذين هم في مرتبة أدنى من مركز تتبع أو ممثل معين في سلسلة النسب حسبما يتطلب  "المرؤوسون"

 .السياق

 

 تشير إلى العالقة أو المركز الوظيفي النسبي في مراكز التتبع في قاعدة بيانات الشركة. "سلسلة النسب"

 

 

هي الحزمة الترحيبية التي تشتمل على مخطط أعمال عبر اإلنترنت وحقيبة منتجات تتكون من مجموعة من عروض  ""باقة التمثيل المستقل

 لفيديو والكتيبات والعديد من أدوات العمل القيمة للممثلين الجدد؛الوسائط المتعددة التقديمية ومقاطع ا

 

 (.1( أو أكثر في واحد )2يعني اندماج اثنين ) "الدمج"

 

 يشير إلى نموذج عرض للشراء والذي يستطيع الشخص من خالله عرض شراء منتجات الشركة. "OTP"نموذج عرض الشراء 

 

 تشير إلى السياسات واإلجراءات كما ينص عليها المستند الحالي. "السياسات واإلجراءات"

 

 يتضمن أي شخص أو أي شركة )شركة محدودة مثالً( أو كيان غير مؤسس كشركة)نادي مثالً أو جمعية(. "الشخص"

 

االمتداد  ادةً تحديده بواسطةيشير إلى أول مركز تتبع يحصل عليه الممثل عند أول مرة يصبح فيها ممثالً. يتم ع "مركز التتبع الرئيسي"

 

 السياسات واإلجراءات 
 
 



 " بعد رقم التعريف الخاص بالممثل.001"

 

تشير إلى حقيبة تتكون من مجموعة من عروض الوسائط المتعددة التقديمية ومقاطع الفيديو والكتيبات والعديد من أدوات  "حقيبة المنتجات"

 العمل القيمة.

 

 ما لم يتطلب السياق غير ذلك.تشير إلى أي منتجات بما في ذلك الخدمات،  "المنتجات"

 

خاص به. يسجل هذا الحساب مبلغ  Qيشير إلى سجل محاسبة داخل نظام المحاسبة الخاص بالشركة. وكل ممثل له حساب  "Q"حساب 

 المال الذي تدين به الشركة للممثل المقابل أو العكس.

 

 تكوين مؤسسة أعمال عن طريق بيع منتجات ورعاية آخرين.يشير إلى شخص قام بالتسجيل ل" IR" أو "المستقل"الممثل أو  "الممثل"

 

 يشير إلى جميع مراكز التتبع لدى الممثل وباقي المصالح األخرى التي تتوفر له كممثل. "التمثيل"

 

يشير إلى رقم التعريف الذي تخصصه الشركة للممثل عندما تقبل به كممثل لها. ]راجع ( IR)رقم تعريف "المستقل "رقم تعريف الممثل

 [ هو رقم فريد لكل ممثل ويتم االستعانة به في تحديد هوية ذلك الممثل من خالل عالقته التجارية التمثيلية بالشركة.4.01الفقرة الفرعية 

على أن يصبحوا ممثلين مستقلين لشركة لمساعدتهم آخرين محتملين ممثلين هو ممثل مستقل يقوم بإحالة عمالء تجزئة أو  "الُمحيل"

QNET. 

لى المستقلين بمناقشة أعمالهم والترويج لها عإلى إرشادات وسياسة الشركة حول كيفية قيام الممثلين " تشير االجتماعية "سياسة الوسائط

وغيرها وهذه التعليمات موجودة في  MySpaceو LinkedInو YouTubeو Facebookأنظمة الوسائط االجتماعية مثل المدونات و

 .االفتراضي للممثل المستقلالمكتب 

 يعني موضعاً في قاعدة بيانات الشركة. يتم حساب العموالت و/أو المكافآت بالرجوع إلى كل مركز تتبع. "TC"أو  "مركزالتتبع"

 

 يشير إلى مراكز التتبع أو الممثلين الذين هم في مرتبة أعلى من مركز تتبع أو ممثل معين في سلسلة النسب حسبما يتطلب السياق. "الرئيس"

 

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.يشير إلى  "الدوالر األمريكي"

 

 الممثلون المستقلون  (3
 

 كيف تصبح ممثالً مستقالً  3.01

 

 مستقالً، يجب:كي تصبح ممثالً 

 

(a) بلوغ السن القانونية المعترف بها في الدولة أو المقاطعة أو البلد التي تقيم بها؛ 

 

(b) أن يكون لك ُمحيالً؛ 

 

(c)  على موقع الويب الرسمي الخاص بالشركة؛بمعلومات حقيقية ودقيقة عنك إكمال نموذج طلب ممثل عبر اإلنترنت 

 

(d) التمثيل المستقل السنوية للسنة األولى والتي يتم سدادها من قبل الممثل عند  شراء "باقة تمثيل مستقل"، ويتضمن سعرها رسوم

 االنضمام.

 

 إعادة الشراء 3.02

 اسوف تقوم الشركة، وفقًا لشروط تجارية معقولة، بإعادة شراء المواد الترويجية و/أو مخطط األعمال القابلة للتسويق حاليًا والتي تقدمه

لين الشركة، ألي أسباب، ويقرر أال يستمر في كونه ممثالً. عندما يطلب أحد الممثلين المغادرين من الشركة وذلك عندما يترك أحد الممث

 الشركة إعادة شراء المواد الترويجية و/أو مخطط األعمال، فينبغي أن يقوم بإكمال نموذج طلب إعادة الشراء )والذي يمكن تنزيله من موقع

( وأن يقوم، على نفقته ومسؤوليته الخاصة، بتسليم المواد الترويجية و/أو مخطط األعمال واإليصاالت www.qnet.netالشركة الرسمي 

http://www.qnet.net/


األصلية ذات الصلة إلى مكتب الشركة في هونج كونج. يساوي المبلغ المسترد الذي سيحصل عليه الممثل المغادر تكلفة المواد الترويجية 

 في المائة رسوم مناولة. 10ل، مع خصمو/أو مخطط األعما

 

 كيان النشاط التجاري 3.03

طلب ببالنسبة للطلبات الخاصة بغير األشخاص الطبيعيين، يتعين تقديم كافة المستندات القانونية إلى جانب تفاصيل المساهمين الخاصة بالتقدم 

لب لمكتب الشركة في هونج كونج. قد يؤدي عدم االلتزام ( أيام من تاريخ تقديم الط10لكيان قانوني. وينبغي إرسالها في غضون عشرة )

 بتقديم مثل هذه المستندات إلى رفض الطلب.

 

 إدخال تغييرات على عضوية مجلس اإلدارة أو حاملي األسهم 3.04

عليهم إعالم ، ينبغي 3.03في حالة إدخال تغييرات على عضوية مجلس اإلدارة أو حامل األسهم في الهيئات المذكورة في الفقرة الفرعية 

 الشركة فوًرا بذلك التغيير )التغييرات( وسيكون من حق الشركة أن تقوم وفقًا لتقديرها الخاص بإنهاء تمثيلهم أو تأكيده.

 

 العديد من نماذج طلب التمثيل عبر اإلنترنت 3.05
لب طإذا قام أحد المتقدمين بإرسال العديد من نماذج طلب التمثيل عبر اإلنترنت وكان بها ُمحيلون مختلفون، فلن تتم الموافقة إال على أول 

ة ثم قام بعدها بتقديم طلب للمشارك QNETتتلقاه الشركة. ال تسري هذه الفقرة على الممثل الذي قام بالتسجيل في بداية األمر في خطة تعويض 

في خطة التعويض المحلية، بشرط أال يقوم المتقدم للمشاركة في خطة التعويض المحلية بتغيير تسلسل إحالة الممثل بموجب خطة تعويض 

QNET. 

 

 ُمحيل العميل 3.06

و الُمحيل الخاص هبالنسبة لعميل الشركة الذي تقدم بطلب فيما بعد ليصبح ممثالً، يصبح الُمحيل األخير له في عملية الشراء الخاصة به أيًضا 

( أشهر قبل تقديم 6به في التمثيل، ما لم تكن عملية الشراء األخيرة التي قام بها العميل مع الشركة قد تمت في غضون مدة تزيد عن ستة )

 طلب التمثيل، وما لم يرد في الطلب الخاص به ذكر ممثل آخر كُمحيل له.

 

 القبول 3.07

تالم طلبه وتمت الموافقة عليه من قِبل الشركة. تمتلك الشركة حق قبول أو رفض أي طلب وفقًا لن يصبح مقدم الطلب ممثالً إال إذا تم اس

لتقديرها الخاص. في حالة رفض الطلب، يتم إرسال إخطار بالرفض إلى المتقدم مع المبلغ المسترد بالكامل، بما في ذلك المبلغ المنصوص 

 (d)3.01عليه في الفقرة الفرعية 

 

 االسم المزور أو المستعار 3.08

 ال يحق ألي شخص أو كيان أن يتقدم بطلب ممثل باستخدام اسم مزور أو مستعار.

 

 ضمان إعادة الشراء واسترداد األموال 3.09

بالمنتجات التي تخضع لضمان إعادة الشراء واسترداد األموال المنصوص عليه في يتم إعالم العمالء و/أو الممثلين بموجب هذا المستند 

 الشروط واألحكام على اإلنترنت والتي تنطبق على هذه المنتجات.

 

 التعيين  (4

 

 مركز التمثيل 4.01

ريق إرسال التعويض عن طبمجرد موافقة الشركة على نموذج طلب التمثيل الخاص بالمتقدم، تقوم الشركة بمنح المتقدم مركز تمثيل في خطة 

إخطار مكتوب إليه، ويصبح المتقدم ممثالً للشركة بعد ذلك. ستعطي الشركة للممثل رقم تعريف الممثل. يجب على الممثل أن يقوم بإدراج 

 رقم تعريف الممثل الخاص به في جميع طلباته ومراسالته مع الشركة.

 

 اإللغاء 4.02

( يوًما بعد استالم الطلب. عند إلغاء الموافقة، ينبغي 60وفقًا لتقديرها الخاص في غضون ستين ) تحتفظ الشركة بحق إلغاء الموافقة المذكورة

أن تقوم الشركة بإرسال إخطار إلى المتقدم إلخطاره بإلغاء الموافقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركة غير مجبرة على إبداء أي سبب 

 للمتقدم إزاء قرار الشركة باإللغاء.

 

 واإلنهاءالتجديد  4.03

(a) ( فقط. يجب على الممثل أن يقوم بتجديد التمثيل الخاص به كل سنة في أو قبل 1يكون تعيين الممثل لمدة تصل إلى سنة واحدة )

حلول تاريخ الذكرى السنوية. وبموجب الشروط ذات الصلة بخطة التعويض، يكون للممثل الحق في تجديد االتفاقية عن طريق 

السنوية غير القابلة لالسترداد في تاريخ الذكرى السنوية لحصوله على التمثيل أو قبله. في حالة فشل  دفع رسوم التمثيل المستقل



أحد الممثلين في تجديد االتفاقية في تاريخ الذكرى السنوية لحصوله على التمثيل أو قبله، فإنه يحصل بعد ذلك على فترة سماح 

لمستقل السنوية. وفي حالة دفع رسوم التمثيل المستقل السنوية في غضون ثالثين ( يوًما لدفع رسوم التمثيل ا30تصل إلى ثالثين )

 ( يوًما، يعتبر قد تم تجديد االتفاقية الخاصة بالممثل في تاريخ الذكرى السنوية لحصوله على التمثيل في ذلك العام.30)

 

(b) لسماحالسنوية لحصوله على التمثيل وقبل انتهاء فترة ا إذا لم يقم الممثل بتجديد حالة التمثيل الخاصة به في أو قبل تاريخ الذكرى 

تاريخ الذكرى السنوية(.وبمجرد إنهاء التمثيل، يتم حرمان الممثل  بدًءا من، فسوف ينتهي التمثيل ( يوًما30التي تصل إلى ثالثين )

 المستقل ذي الصلة من حقوقه المنصوص عليها في السياسات واإلجراءات.

 

 

 الخاص بالممثل المستقل المنتهي تمثيله Qاالحتفاظ بحساب  4.04

 

(a)  شركة بحقها في فرض رسوم معقولة لصيانة حساب التحتفظQ  الخاص بالممثل المستقل المنتهي تمثيله. تكون رسوم االحتفاظ

 .Qهذه مبلغًا قياسيًا يمكن تحصيله شهريًا من خالل نظام حساب 

 

(b)  سوف يتم تحصيل رسوم الصيانة بغض النظر عن مبلغ الرصيد المتبقي في حسابQ  الخاص بالممثل المستقل المنتهي تمثيله

إذا تم إنهاء التمثيل المستقل  Qحتى يصبح الرصيد في هذا الحساب صفًرا. تجوز مصادرة الرصيد المتبقي كامالً في حساب 

 ام أو أكثر.( أعو7لمدة تصل إلى سبعة ) Qالخاص بحساب 

 

(c)  وسوف يتم خصم رسوم الصيانة من أي رصيد موجود في حسابQ  الخاص بالممثل المستقل المنتهي تمثيله ذي الصلة وسوف

 الخاص به. Qيتم ذكرها في بيان/تقرير حساب 

 

(d)  ار مسبق إلى إشعشركة بالحق في تعديل رسوم صيانة الممثل المستقل المنتهي تمثيله من وقت آلخر وفي أي وقت بدون التحتفظ

 الممثلين المستقلين.

 

 المتعاقد المستقل 4.05

 الممثل هو متعاقد مستقل له حقوق وعليه التزامات تنص عليها السياسات واإلجراءات لترويج منتجات الشركة أو تسويقها.

 

 عدم أحقية تمثيل الشركة 4.06

يحق له وال يجوز أن يمثل نفسه بنفسه. يتم ضبط العالقة  الممثل ليس صاحب امتياز أو شريك أو موظف أو وكيل أو مندوب لدى الشركة. ال

جراءات بين الممثل والشركة بالكامل وفقًا للسياسات واإلجراءات. أي انتهاك لهذه المادة من جانب الممثل يعتبر انتهاًكا خطيًرا للسياسات واإل

 وقد يؤدي إلى إنهاء فوري للتمثيل.

 

 ال يُعد موظفًا 4.07

عتبر أحد موظفي الشركة، فإن أية تكاليف يتكبدها في تطوير النشاط التجاري الخاص به تكون على نفقته الخاصة. ال نظًرا ألن الممثل ال ي

 يحق له طلب سداد النفقات من الشركة.

 

 المطالبة بتعويض العمال 4.08

ية ها. يضطلع الممثلون بمسئولعلى نحو مشابه، فإن الشركة غير مسئولة عن أي دفع أو دفع مشترك ألي شيء من مزايا الموظفين لممثلي

 تأمين المسئولية القانونية والصحة واإلعاقة وتعويض العمال وغيرها.

 

 

 

 

  



 حقوق الممثل والتزاماته  (5
 

 عدم الحصرية 5.01

حتفظ الشركة تال يملك الممثل حقًا حصريًا لتسويق وترويج منتجات الشركة. ال توجد أية قيود جغرافية على البلد الُمحيلة أو البائعة، بشرط أن 

 بحق عدم بيع المنتجات أو الخدمات في أي دول أو مقاطعات أو بالد أخرى.

 

 حق اإلحالة 5.02

يملك الممثل وحده حق إحالة العمالء و/أو إحالة ممثل آخر جديد لدى الشركة ويتمتع بالمزايا المنصوص عليها في خطة التعويض مقابل 

ة، فإن الممثل الُمحيل ينبغي أن يعطي للشخص الذي ينوي إحالته نسخة من مستند السياسات القيام بذلك. عند إحالة ممثلين جدد لدى الشرك

 واإلجراءات ومن نموذج طلب التمثيل وتفاصيل خطة التعويض.

 

 حق الشراء بسعر مخفض 5.03

ويج ألي الممثل أن يقوم بالتر أول عملية شراء مؤهلة يقوم بها الممثل لمنتجات الشركة ينبغي أن تكون بسعر )أسعار( التجزئة إذا لم يستطع

منتج للشركة بنجاح إلى أحد العمالء قبل عملية الشراء األولى الخاصة به. بموجب ما هو مذكور سابقًا، يحق للممثل شراء منتجات الشركة 

 بسعر مخفض وهو ما يعرف باسم )"السعر المخفض للممثل المستقل"(. 

 

 ق المشاركة في وظائف الشركة.حقوق إصدارات الشركة والرسائل وغيرها، حقو 5.04

 يحق للممثل أن يحصل على اإلصدارات الدورية وغيرها من الرسائل الصادرة من الشركة. كما سيتم دعوتهم إلى ، عند دفع التكاليف المناسبة

ًضا ركة. يمكن دعوتهم أيإذا كان ذلك ممكنًا، المشاركة في وظائف الدعم والخدمة والتدريب والوظائف التحفيزية والتقديرية الخاصة بالش

 للمشاركة في المسابقات والبرامج الترويجية والتحفيزية التي ترعاها الشركة لممثليها.

 

 ال يحق له أن يمثل الشركة كوكيل أو كموظف  5.05

نفسه كوكيل  أن يمثل ال يحق للممثل التفاوض أو تنفيذ أي تعاقد نيابة عن الشركة. وال يحق له أن يمني نفسه بأن يملك هذا الحق. ال يجوز له

 أو كموظف تابع للشركة.

 

 االلتزام بالترويج الشخصي  5.06

بغض النظر عن تصنيف إنجاز الممثلين، فإن عليهم التزام مستمر بمواصلة ترويج المبيعات بأنفسهم من خالل تقديم عمالء جدد إلى الشركة 

 ومن خالل تقديم الخدمات إلى العمالء الحاليين.

 

 المرؤوسينااللتزامات تجاه  5.07

يذ فأي ممثل يقدم ممثالً آخر إلى الشركة يوصى بأن يقوم بأداء وظيفة مساعدة وتدريبية صادقة لضمان أن المرؤوس التابع له يقوم بتشغيل وتن

ممثلون لأعمال الممثل على النحو الالئق. إنها ميزة لكل من الُمحيلين ومرؤوسيهم أن يكون بينهم تواصل واتصال مستمرين. يجب أن يقدم ا

ن يوصفًا صادقًا وعادالً لخطة التعويض. ال يجوز تقديم مطالبات بدخل فعلي أو محتمل أو سابق إلى الممثلين المرتقبين. وال يجوز للمستخدم

يقية. واالستعانة بالدخل الخاص بهم أو دخل غيرهم من الممثلين كإشارة إلى نجاح مؤكد لآلخرين. ال يتم استخدام شيكات العموالت كمواد تس

 ال يضمن الممثلون العموالت أو المصاريف التقديرية للعمالء المحتملين.

 

 تبديل الخطوط 5.08

، ال يجوز ألي ممثل مستقل اإلحالة أو محاولة اإلحالة إلى ممثل آخر من خط مختلف في اإلحالة بهدف 9.01بموجب الفقرة الفرعية 

 '"االنتقال" إلى خط آخر من اإلحالة. وفي ما يلي أمثلة على تبديل الخطوط:

 

(a) اإلحالة الخاصة به ال تنتمي إلى مركز التتبع األساسي الخاص به؛ وضع مراكز تتبع إضافية في خطوط 

 

(b)  وضع ممثل جديد عن طريق االستعانة باسم أي شخص معروف لدى الُمحيل ووضعه في خطوط إحالة ال تنتمي إلى مركز التتبع

 األساسي الخاص بالُمحيل مع استهداف تحقيق الربح من عائدات الممثل الجديد المذكور.

 

(c) ديه مصلحة في إحدى الهيئات التي ال ينتمي إليها مركز التتبع األساسي الخاص بالممثل القائم باإلحالة؛ ممثل ل 

 

(d)  الدخول في خطوط إحالة أخرى بنفس االسم كممثل حالي باستخدام رقم تعريف ممثل صالح بخالف الرقم المستخدم من قبل. أي

ف عن أنها تنتهك هذه الفقرة الفرعية ينبغي أن يتم التعامل معها بأقصى درجات حالة )سواء من األمثلة السابقة أو غيرها( يتم الكش

 الفحص والتدقيق وقد تؤدي إلى إلغاء الممثل الذي تم تعيينه مؤخًرا باإلضافة إلى الممثل الذي حرض على تلك الحالة. 

 



 يوًما 60مادة عدم التنافس مدة  5.09

عميل/ممثل محتمل للتوقيع على مستند مكتوب يثبت بالدليل أن الممثل حاول بشكل ناجح أو غير إذا حاول أو نجح أحد الممثلين في جلب 

( يوًما من تاريخ 60ناجح أن يقوم بإحالة ذلك الممثل/العميل المحتمل للشركة، ينبغي أال يقوم العميل/الممثل المحتمل في غضون ستين )

ة يحق للشركة تعليق أو إنهاء أو تبديل مركز التتبع أو التمثيل بسبب أي انتهاك لهذه الفقرالمستند المكتوب بتسجيل نفسه في إحالة ممثل آخر. 

 الفرعية.

 

 االلتزام بعدم اإلحالة لبرامج أخرى 5.10

ينبغي أال يقوم الممثل بإحالة أو محاولة إحالة أو مساعدة شخص آخر عن وعي إلحالة ممثل آخر أو أي شخص في أي شركات تسويق أخرى 

أو في أي مؤسسة مبيعات أخرى خاصة بممثل آخر. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أال يشارك الممثل في أي إجراء وهو يعلم أن المشاركة في 

 دي إلى أن يحصل ممثل آخر أو أي شخص على اإلحالة من شخص آخر في شركة تسويق أخرى. هذا اإلجراء قد تؤ

 

 يمنع الممثلون منعًا باتًا من أن يقوموا بترويج أية خدمات و/أو منتجات و/أو برامج تجارية منافسة. 

 

ضمام إلى أي شركة تسويق أخرى أو في وظائف الشركة أو في جميع ممتلكات الشركة، ال يحق ألي ممثل أن يطلب من أي شخص االن

 يشارك في بيع منتجات أي شركة تسويق أخرى.

 

ذلك  لانتهاك أي جزء من هذه المادة يعتبر انتهاًكا خطيًرا للسياسات واإلجراءات وقد يؤدي إلى التعليق الفوري أو حتى اإلنهاء الفوري لتمثي

 الممثل المتورط في هذا االنتهاك.

 

 انتهاك األمان 5.11

جميع الممثلين بمسئولية المحافظة على سالمة شبكة الشركة. أي ممثل يتم إثبات أنه يقوم "بالقرصنة" أو التطفل أو التالعب بقاعدة يضطلع 

ا بيانات الشركة أو جزء من نظام الحاسب اآللي الخاص بالشركة )أجهزة و/أو برامج( أو يحاول القيام بأي إجراءات تمت اإلشارة إليها سابقً 

زة الترخيص المناسب سيكون عرضة أن يتم إنهاء تمثيله فوًرا. كما أنه سيكون مسئوالً عن جميع األضرار والخسائر المترتبة على دون حيا

 الشركة.

 

 االمتثال القانوني 5.12

 ينبغي أن يمتثل الممثلون لجميع القوانين والضوابط واللوائح والقرارات المتعلقة بتشغيل أعمالهم التمثيلية.

 

 النفقات وغيرهاالضرائب و 5.13

يضطلع الممثلون بصفة شخصية بمسئولية دفع الضرائب المحلية أو ضرائب الدولة أو المقاطعة أو االتحاد على أي دخل يحصلون عليهم من 

كونهم ممثلين. الشركة غير ملزمة بتوفير معلومات ضريبية عن العموالت و/أو المكافآت التي حصل عليها ممثلوها نيابةً عن ممثلي أي 

و بتحمل أي عموالت و/أو مكافآت لدفع ضرائب ممثليها، ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القوانين أو اللوائح أو القواعد سلطات حكومية أ

 المعمول بها في أي دول ذات صلة. 

 

أو الت و/أي عموالت تقوم الشركة بدفعها تعتبر أرباًحا إجمالية مع عدم وجود ضرائب من أي نوع تتحملها الشركة. إذا وجد بعد دفع عمو

مكافآت لممثل أن الشركة غير مسئولة عن تحمل الضرائب المتعقلة بتلك العموالت و/أو المكافآت، فينبغي على الممثل أن يقوم بتعويض 

 الشركة عن تلك المسئولية.

 

 االلتزام ناحية الشركة 5.14

ة. كما يانات تحريرية و/أو لفظية مناوئة أو مهينة للشركينبغي دوًما على الممثل أن يبقى مخلًصا للشركة وينبغي أال يقوم بنشر أي معلومات/ب

 شهير.تينبغي أن يحتفظ دوًما بأعلى تقدير إلدارة الشركة، وقد يؤدي الفشل في ذلك إلى إنهاء تمثيله رغم أنه قد يكون مسئوالً عن القذف أو ال

 

  



 العموالت والمكافآت  (6
 

 التأهل للعموالت و/أو المكافآت 6.01

 ةيجب أن يكون الممثل نشًطا وملتزًما باالتفاقية وبالسياسات واإلجراءات وبخطة التعويض، وأن يقوم بتسديد رسوم التمثيل المستقل السنوي

كي يصبح مؤهالً للحصول على العموالت و/أو المكافآت. ما دام الممثل يستحق بموجب خطة التعويض الحصول على العموالت و/أو 

الشركة بدفع العموالت و/أو المكافآت إلى الممثل بما يتفق مع خطة التعويض. يجب أن يقوم الممثلون بمراجعة خطة  المكافآت، فستقوم

 التعويض للحصول على شرح تفصيلي للمزايا و/أو العموالت و/أو المكافآت و/أو المتطلبات المقابلة. 

 

 وال يتم دفع العموالت و/أو المكافآت إال عند بيع منتجات الشركة. ال يتم دفع أي عموالت أو مكافآت عند شراء مواد مبيعات أو إصدارات أ

 مخطط األعمال أو حقيبة منتجات خاصة بالشركة أو مقابل إحالة ممثلين و/أو عمالء آخرين. 

 

ا، ينبغي أن يقوم الممثل بإكمال نموذج طلب التمثيل والذي يجب أن تستلمه الشركة للحصول على العموالت على المنتجات التي تم بيعه

 وتوافق عليه قبل نهاية فترة العمولة التي يتم فيها البيع. 

 

(. للحصول على 1يتم حساب العموالت و/أو المكافآت لكل مركز تتبع على حدة. الممثل يستحق الحصول على أكثر من مركز تتبع واحد )

اصيل الخاصة بجلب مراكز تتبع إضافية وموضع مراكز تتبع، برجاء االطالع على خطة التعويض كما هي موضحة بالتفصيل في الملحق التف

 .1رقم 

 

 فترة العمولة 6.02

 

لسبت ص في أيام ا 00:01تشير إلى فترة حساب العمولة وسدادها على أساس مبيعات األسبوع السابق. وتبدأ هذه الفترة من ” فترة العمولة“

م في أيام الجمعة. وبرغم ذلك، يتم حساب العموالت بشكل يومي في نهاية كل يوم بدًءا من االثنين حتى الجمعة فقط. يجب  23:59حتى 

حساب جميع المعامالت أو وحدات حجم األعمال بواسطة أي ممثل أو لصالحه خالل أيام السبت واألحد كما لو كانت قد تراكمت في يوم 

 أغراض حساب العموالت و/أو المكافآت. االثنين لكافة

 

 التعديالت التي يتم إدخالها على العموالت و/أو المكافآت 6.03

يحصل الممثلون على العموالت والمكافآت وغيرها من المزايا بموجب خطة التعويض بناًء على المبيعات الفعلية من المنتجات إلى العمالء. 

ثمنه أو عندما تقوم الشركة بإعادة شرائه أو إذا لم يتم إنهاء المعاملة بشكل ناجح، فإن العموالت  عندما يتم إرجاع منتج إلى الشركة السترداد

وال و/أو المكافآت و/أو غيرها من الفوائد المنسوبة إلى المنتج الذي تم إرجاعه أو إعادة شرائه أو المعاملة غير الناجحة بأي حال من األح

دث فيها اإلرجاع أو إعادة الشراء وينطبق ذلك على كل فترة عمولة بعد ذلك حتى يتم استرداد العموالت سيتم خصمها في فترة العمولة التي يح

عادة إ و/أو المكافآت و/أو الفوائد األخرى بالكامل من الممثلين الذين حصلوا على العموالت و/أو المكافآت عند بيع المنتج الذي تم إرجاعه أو

 شرائه. 

 

قامت الشركة بالفعل بدفع عموالت و/أو مكافآت إلى ممثل مقابل المنتج الذي تم إرجاعه، يحق للشركة أن تطالب  باإلضافة إلى ذلك، إذا

 الممثل بإرجاع العمولة و/أو المكافآت المذكورة وسيكون الممثل ملزًما بإرجاع هذه العموالت و/أو المكافآت إلى الشركة.

 

 ملخص التعويض 6.04

 الجة عند إصدار ملخص تعويضات في صورة ورقية أو إلكترونية عندما يطلب الممثل ذلك.تحتفظ الشركة بحق فرض رسوم مع

 

 دفع العمولة 6.05

الخاص به. يمكن للممثل إعطاء تعليمات للشركة من  Qسيتم إضافة جميع العموالت و/أو المكافآت التي يحصل عليها الممثل إلى حساب 

الخاص به/بها باستخدام شيك أو كمبيالة تحت الطلب أو حوالة برقية تخضع للرسوم اإلدارية المحددة من قبل الشركة  Qأجل الدفع من حساب 

 من وقت آلخر. 

 

 العموالت و/أو المكافآت التي لم تتم المطالبة بها 6.06

صدارها. الشيك الذي يبقى دون ( أشهر من تاريخ إ6يجب على الممثلين أن يقوموا بإيداع أو صرف شيكات العموالت في غضون ستة )

( أشهر سيتم إلغاؤه. بعد إلغاء أحد شيكات العمولة وإذا طلب الممثل الذي يحمل شيك العمولة الملغى هذا من الشركة 6صرف بعد مضي ستة )

إصدار شيك  إعادة إصدار شيك عمولة آخر ليحل محل الشيك الملغي، فيحق للشركة أن تفرض على الممثل رسم معالجة من أجل إعادة

 العمولة. سيتم خصم رسم المعالجة من الرصيد الخاص بالممثل.

 

  



 سياسة متأخرات طلب الشراء 6.07

 ستقوم الشركة على جناح السرعة بشحن جميع المنتجات الموجودة في المخزون حالياً. سيتم إدراج أية مواد غير موجودة بالمخزن )ما لم يتم

توزيعها عندما تستلم الشركة مخزونًا إضافيًا. سيتم منح الممثلين الُمحيلين عمولة على األصناف  إلغاؤها( في متأخرات طلب الشراء ويتم

 بالمتأخرة في طلب الشراء بمجرد أن يتم شحنها ما لم يتم اإلخطار بإلغاء تلك المنتجات. قد يتم إلغاء متأخرات طلب الشراء بناًء على طل

 العميل أو الممثل المستقل.

 

 نتسوية الديو 6.08

 يحق للشركة أن تقوم بتسوية أي دين )ديون( يدين بها الممثل للشركة في مقابل العموالت و/أو المكافآت التي يستحقها. 

 

 االستقالة والتعليق واإلنهاء  (7
 

 االستقالة 7.01

( 30غضون ثالثين )يجوز للممثل أن يقوم عن طيب خاطر باالستقالة و/أو إنهاء التمثيل الخاص به عن طريق إرسال إخطار مكتوب في 

ار حسب طيوًما من تاريخ االستقالة أو اإلنهاء االختياري إلى الشركة. يكون أمر قبول االستقالة االختيارية و/أو إنهاء العمل عند استالم اإلخ

 تقدير الشركة وحدها."

 

 التعليق 7.02

اإلجراءات و/أو خطة التعويض و/أو أية مستندات ذات يجوز تعليق أحد الممثلين بسبب انتهاك أي شرط من شروط االتفاقية و/أو السياسات و

صلة تصدر عن الشركة. عند اتخاذ قرار بتعليق ممثل، تقوم الشركة بإعالم هذا الممثل عن طريق قرار مكتوب بتاريخ بدء سريان التعليق 

م إرسال إخطار التعليق إلى عنوان الممثل وسبب )أسباب( التعليق والخطوات الالزمة إلنهاء هذا التعليق )إذا كانت هناك أي خطوات(. سيت

في ملف بموجب شروط اإلخطار الواردة في السياسات واإلجراءات. قد يؤدي هذا التعليق أو ال يؤدي إلى إنهاء التمثيل الخاص بالممثل 

كتوب لقرار، فعليه أن يتقدم بطلب محسبما تحدده الشركة وفقًا لتقديرها الخاص. إذا كان الممثل يريد أن يطلب من الشركة أن تقوم بمراجعة ا

( يوًما بدًءا من تاريخ إخطار التعليق. ستقوم الشركة بمراجعة ودراسة التعليق وتقوم بإخطار 15بذلك إلى الشركة في غضون خمسة عشر )

تقوم الشركة بمراجعات ( يوًما من تاريخ استالم الطلب المكتوب الخاص بالممثل. لن 30الممثل بشكل كتابي بقرارها في غضون ثالثين )

 إضافية لقرارها. يجوز للشركة اتخاذ إجراء )إجراءات( معين أثناء فترة التعليق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

 

(a) .منع الممثل من اعتبار نفسه ممثالً أو استخدام أية عالمات و/أو مواد ملكية تابعة للشركة 

 

(b)  المكافآت المستحقة للممثل.العموالت و/أو و/أو مصادرة منع 

 

(c) .منع الممثل من شراء خدمات ومنتجات من الشركة 

 

(d) .منع الممثل من إحالة ممثلين جدد أو االتصال بممثلين حاليين أو حضور اجتماعات الممثلين 

 

(e) هاك حدث انت إذا قررت الشركة، وفق تقديرها الخاص، بأن ذلك االنتهاك المسبب للتعليق مستمر، ولم يتم حله بشكل مرٍض أو

 جديد تورط فيه الممثل المعلق، فيجوز إنهاء تمثيل الممثل المعلق.

 

 اإلنهاء 7.03

 حسب خطورة االنتهاك، قد يتم فوًرا إنهاء تمثيل الممثل بسبب انتهاك شروط االتفاقية و/أو السياسات واإلجراءات و/أو خطة التعويض و/أو

شركة، وفق تقديرها الخاص، إنهاء عمل ممثل قام باالنتهاك دون وضعه في فترة أي مستندات أخرى ذات صلة صدرت عن الشركة. يجوز لل

التعليق. عند اتخاذ القرار بإنهاء تمثيل الممثل، تقوم الشركة بإخبار الممثل بوقوع اإلنهاء عن طريق إرسال إخطار مكتوب إلى العنوان 

 الموجود في ملف الممثل. 

 

ن الشركة مراجعة قرار اإلنهاء، فيجب أن يقوم بإرسال ذلك الطلب إلى الشركة بشكل كتابي في غضون إذا كان أحد الممثلين يريد أن يطلب م

( يوًما، فسيتم تلقائيًا اعتبار 15( يوًما من تاريخ إخطار اإلنهاء. إذا لم تتلق الشركة هذا الطلب في غضون خمسة عشر )15خمسة عشر )

الممثل بإرسال طلب مكتوب في الوقت المحدد، فستقوم الشركة بمراجعة القرار وتخطر الممثل بنتيجة اإلنهاء أمًرا نهائيا ال رجعة فيه. إذا قام 

( يوًما بعد استالم طلب الممثل. لن تقوم الشركة بعد ذلك بمراجعات إضافية لقرارها. في حالة عدم إبطال 30المراجعة في غضون ثالثين )

 تاريخ المنصوص عليه في إخطار اإلنهاء األصلي.قرار اإلنهاء، فسيبقى اإلنهاء ساريًا حتى ال

 

  



 تأثيرات االستقالة والتعليق واإلنهاء 7.04

ة أو مبعد االستقالة، ال يعتبر الممثل السابق ممثالً للشركة، وينبغي أن يتوقف عن استخدام أي مواد تحمل العالمات التجارية أو عالمات الخد

األسماء التجارية أو أي عالمات أو ملصقات أو وثائق أو إعالنات تشير إلى أو متعلقة بأي منتجات أو خطط أو برامج خاصة بالشركة. وال 

 حق له التمتع بالفوائد المحددة في االتفاقية و/أو السياسات واإلجراءات و/أو خطة التعويض. ي

 

وعالمات  ةفي حالة تعليق أحد الممثلين، فإنه ال يعتبر، قبل إزالة التعليق، ممثالً للشركة. وال يحق له استخدام أي مواد تحمل العالمات التجاري

ات أو ملصقات أو وثائق أو إعالنات تشير إلى أو متعلقة بأي منتجات أو خطط أو برامج خاصة بالشركة. الخدمة واألسماء التجارية وأي عالم

ع بولن يحق له التمتع بالفوائد المحددة في االتفاقية و/أو السياسات واإلجراءات و/أو خطة التعويض. ولكن يسمح له باالحتفاظ بمراكز التت

ثل الشركة أية عموالت و/أو مكافآت مستحقة الدفع للممتصادر أو /و أن تحتفظيمكني للقضية الخاصة به. الخاصة به/بها معلقةً بالقرار النهائ

 . ر الشركةحسب تقدي في حالة عدم تعليقه. في حالة إزالة تعليق الممثل بعد ذلك، يتم دفع جميع العموالت و/أو المكافآت المعلقة إلى الممثل

 

 الممثل الذي انتهى تمثيله:، فإن بمجرد إنهاء تعاقد الممثل

 

(a)  يجب أن يقلع ويتوقف نهائيًا عن استخدام العالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء التجارية وأية عالمات أو ملصقات أو

 وثائق أو إعالنات تشير إلى أو متعلقة بأي منتج أو خطة أو برنامج خاص بالشركة.

 

(b)  للشركة.يجب أن يتوقف عن اإلشارة إلى نفسه كممثل 

 

(c)  ستحقة ميجرد من كافة الحقوق التي كان يتمتع بها في وظيفة الممثل والواردة في خطة التعويض ومن جميع العموالت والمستحقات

 .الدفع له من الشركة

 

(d) ركة شيجب أن يقوم باتخاذ جميع اإلجراءات التي تطلبها الشركة فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية الخاصة بالشركة. تملك ال

حق تسوية أي مبالغ يدين بها الممثل للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، االلتزام بأية تعويضات تقع عليه بموجب 

 في هذا المستند من عموالت و/أو مكافآت أو غيرها من التعويضات المستحقة للممثل. 11.15الفقرة الفرعية 

 

 

 إعادة تقديم طلب 7.05

راعاة يحق له إعادة تقديم طلب كممثل جديد ولكن ال تتم م بسبب عدم تجديد حالة التمثيل الخاصة به و ينتهي عمله كممثلالممثل الذي يستقيل أ

 لكن في حالة إنهاء حالة .أو انتهاء حالة التمثيل بسبب عدم التجديد ( شهًرا على االستقالة12إعادة تقديم الطلب هذه إال بعد مضي اثنتي عشر )

 ، يحق للممثل إعادة تقديم طلب كممثل جديد بعدمخالفة السياسات واإلجراءات و/أو مدونة قواعد السلوك التي تحددها الشركةالتمثيل بسبب 

الموافقة على إعادة تقديم طلب يتقدم بها أي ممثل تم إنهاء تمثيله يرجع لتقدير الشركة ( شهًرا من تاريخ انتهاء حالة التمثيلو12اثنتى عشر )

 وحدها.

 

 نقل حق التمثيل  (8
 

 شراء حق التمثيل  8.01

 

(a)  باستثناء ما تم ذكره صراحة في هذه الوثيقة، ال يحق للممثل بيع حق التمثيل الخاص به أو التنازل عنه أو نقله بأي صورة أخرى

)أو أي حقوق مترتبة عليه( إلى أي ممثل آخر أو إلى أي شخص آخر. وبصرف النظر عما سبق ذكره وعما تنص عليه الفقرة 

)د(، يحق للممثل أن ينقل حق التمثيل الخاص به إلى الُمحيل الشخصي  8.01الفقرة الفرعية )ج(، وبالعمل بمقتضى  8.01الفرعية 

( مستويات من الُمحيلين الشخصيين. في مثل هذه الحالة، يتم 5الخاص به أو إلى الُمحيل الشخصي لُمحيله الشخصي حتى خمسة )

 مثل في كيان واحد.دمج حق التمثيل الخاص بالُمحيل وحق التمثيل المنقول الخاص بالم

 

(b) ( أشهر ميالدية من تاريخ تسجيل الممثل. في حالة النقل، يجب أن يقوم الممثل بنقل جميع 6ال يجوز نقل حق التمثيل خالل ستة )

 مراكز التتبع الخاصة به، بمعنى حق التمثيل بالكامل، إلى المنقول إليه دون استثناء.

 

(c) مثل آخر أو أي مصلحة أخرى في ذلك السياق يجب أن يقوم أوالً بإنهاء حق أي ممثل يرغب في شراء حق التمثيل الخاص بم

( شهًرا قبل أن يصبح مؤهالً إلتمام عملية الشراء هذه. يجب الكشف عن كافة هذه 12التمثيل الخاص به وينتظر لمدة اثني عشر )

 المعامالت ويجب أن توافق عليها الشركة مسبقًا.

 



(d)  التمثيل الخاص به )أو أي حق يترتب عليه( أو التنازل عنه أو دمجه أو نقله دون الحصول على يجب أال يقوم الممثل ببيع حق

 موافقة مكتوبة مسبقًا من الشركة مع االلتزام بالشروط التالية:

 

يع ب ( تمتلك الشركة حق الرفض األولي فيما يتعلق بأي بيع أو تنازل أو نقل أو دمج ألي حق تمثيل. الممثل الذي يرغب في1)د.

حق التمثيل الخاص به أو التنازل عنه أو نقله يجب أن يعرضه أوالً على الشركة كتابةً بنفس الشروط واألحكام الخاصة بأي عرض 

( يوم عمل بعد استالم ذلك اإلخطار بقرارها بقبول 15واضح أو مقصود. تقوم الشركة بإخطار الممثل في غضون خمسة عشر )

( يوًما أو رفضت هذا العرض، يحق للممثل أن يتقدم 15ركة في الرد في غضون خمسة عشر )العرض أو رفضه. إذا فشلت الش

 بنفس العرض أو أن يقبل أي عرض قائم له نفس شروط وأحكام العرض المقدم من الشركة إلى أي شخص غير ممثل؛

 

قل، ندات التي توضح بالتفصيل عملية الن( الممثل البائع و/أو المشتري المحتمل يجب أن يقدما للشركة نسخة من جميع المست2)د.

 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، اسم المشتري وسعر الشراء وشروط الشراء والدفع.

 

 ( يجب أن يرفق مع مستندات النقل رسم نقل إداري مكتبي؛3)د.

 

ري المشتري المحتمل بأال يتنافس مع المشت( يجب أن يشتمل اتفاق نقل حق التمثيل على شرط يضعه الممثل البائع لصالح 4)د.

 ( من تاريخ البيع أو النقل. 1المحتمل أو يحاول تحويل أو إحالة أي ممثل موجود لفترة عام واحد )

 

( عند الحصول على موافقة مكتوبة من الشركة فيما يتعلق بالبيع أو النقل أو التنازل، يجب أن يلتزم المشتري بوضع وشروط 5)د.

 يع الممثل ويجب أن يقوم بملء نموذج طلب ممثل حالي وباقي المستندات األخرى التي تطلبها الشركة.اتفاقية ب

 

( تحتفظ الشركة بحق وضع شروط وأحكام إضافية حسب تقديرها الخاص قبل الموافقة على أي بيع أو نقل مقترح. تحتفظ 6)د.

 الشركة بحق رفض أي بيع أو نقل.

 

 تغيير الشروط واألحكام 8.02

 قام ممثل بتغيير شروط وأحكام العرض في أي وقت، فيجب أن تبدأ عملية العرض من جديد حيث تبدأ بعرضها على الشركة. إذا

 

 التوافق مع متطلبات الشركة 8.03

 لن توافق الشركة أو تقر بأي بيع أو تنازل أو نقل لحق التمثيل أو أي مصلحة مترتبة عليه ال يلتزم بالشروط الواردة أعاله.

 

 ات التي لم يتم دفع تكلفتها بالكاملالمنتج 8.04

لبها من طال يُسمح بنقل حق التمثيل أو التنازل عنه أو بيعه إذا لم يقم الممثل الناقل أو المتنازل أو البائع بدفع تكلفة جميع المنتجات التي 

 الشركة.

 

 نقل حق التمثيل إلى مرؤوس الممثل 8.05

 ال يُسمح بنقل حق التمثيل إلى مرؤوس الممثل.

 

 التحايل على االلتزام 8.06

أو /إذا تقرر، حسب تقدير الشركة وحدها، أن حق التمثيل قد تم نقله في محاولة للتحايل على االلتزام باالتفاق و/أو السياسات واإلجراءات و

في ذلك  المناسبة بما خطة التعويض، فسيتم إعالن إلغاء وبطالن النقل. يحق للشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، أن تتخذ اإلجراء )اإلجراءات(

 على سبيل المثال ال الحصر، إنهاء نقل حق التمثيل الخاص بالممثل.

 

 انتقال الملكية  (9
 

 الوفاة 9.01

يحق للممثل أن يخصص أحد األشخاص كنائب له، حيث تقوم الشركة بنقل حق التمثيل الخاص بالممثل إليه عند وفاة الممثل. يحق للممثل أن 

 ويغير نائبه أثناء فترة حياته عن طريق تسليم إخطار مكتوب للشركة. وبرغم ذلك، لن توافق الشركة على مثل هذا النقل ما لم يقم النائب أ

األخير بملء نموذج طلب ممثل حالي وإرسال نسخ معتمدة من شهادة وفاة الممثل إلى الشركة. يصبح النائب بعد ذلك مؤهالً للحصول  النائب

على حق التمثيل الخاص بالممثل ومن حقه الحصول على العموالت أو المكافآت أو غيرها من الفوائد المترتبة على ذلك وعلى جميع الحقوق 

االلتزامات كممثل للشركة. إذا لم يقم الممثل بتحديد أي نائب أثناء فترة حياته، يتم فوًرا إنهاء حق التمثيل الخاص به عند  و/أو يخضع لجميع

 وفاته. أي تبديل في الخطوط يحدث نتيجة انتقال حق التمثيل بموجب هذه المادة لن يتم التعامل معه على انتهاك للسياسات واإلجراءات.



 

 حل الشراكة 9.02

( أو أكثر من األشخاص، فسيتم اعتبارهما شراكة بموجب االتفاقية والسياسات واإلجراءات. في 2تم تسجيل حق التمثيل بواسطة اثنين )إذا 

 قحالة حل الشراكة، إذا لم تحصل الشركة على اتفاقية صالحة وسارية من الناحية القانونية يوقع عليها كافة األطراف فيما يتعلق بترتيب ح

( يوًما من اإلشعار بحل الشراكة، فسيتم إنهاء حق التمثيل الخاص بهم تلقائيًا بعد انتهاء فترة 30لخاص بهم في غضون ثالثين )التمثيل ا

 ( يوًما المحددة.30الثالثين )

 

 الزواج والطالق 9.03

( من الممثلين في خطوط إحالة منفصلة، فإنهما يحتفظان بحق التمثيل الخاص بكل منهما بشكل مستقل. كما يسمح 2في حالة زواج اثنين )

لة سلهما بدمج حقوق التمثيل الخاصة بهما في حق واحد ولكن ال يحق لهما نقل أو تغيير المراكز الوظيفية في مراكز التتبع الخاصة بهم في سل

. إذا فضل الزوجان إنشاء حق تمثيل واحد يحدد 5.08ء تجاوًزا للترتيب في السلسلة بموجب الفقرة الفرعية النسب. وال يعتبر هذا اإلجرا

ق كليهما كمالكين متساويين وتم بعد ذلك طالق أو انفصال هذين الفردين، تستمر الشركة في دفع العموالت المستحقة كما كانت تفعل قبل الطال

الشركة على إخطار مكتوب يقوم الطرفان بالتوقيع عليه وتوثيقه أو بواسطة مرسوم قضائي يحدد كيفية دفع أو االنفصال حتى تحصل 

 العموالت.

 

 المعلومات المشمولة بحق الملكية  (10
 

 المعلومات السرية 10.01

سلة النسب الحصر، تقارير سلأثناء مدة سريان االتفاقية، قد تقوم الشركة بتقديم معلومات سرية للممثل، بما في ذلك على سبيل المثال ال 

لى عوتقارير المرؤوسين وقوائم العمالء ومعلومات العمالء التي توفرها الشركة أو يوفرها الممثل لصالح الشركة أو نيابة عنها )بما في ذلك 

ن لين ومعلومات المصنعيسبيل المثال ال الحصر بيانات االعتماد ومعلومات العمالء والممثلين ومعلومات شراء المنتجات(، وقوائم الممث

ات موالممولين والتقارير التجارية وتقارير العموالت أو المبيعات وغيرها من المعلومات التجارية والمالية التي قد تقر الشركة بأنها معلو

الممثلين في  ها إلىسرية. كل تلك المعلومات )سواء كانت في شكل مكتوب أو إلكتروني( تكون مشمولة بحق الملكية وسرية للشركة ويتم نقل

 سرية تامة على أساس "الحاجة إلى معرفتها" الستخدامها فقط فيما يقوم به الممثل من أعمال مع الشركة. 

 

يجب أن يبذل الممثلون أقصى جهودهم للحفاظ على سرية تلك المعلومات، ويجب أال يكشفوا عن أي معلومة منها ألي طرف ثالث أو 

ابع للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء كونهم ممثلين وفيما بعد. يجب أال يستخدم الممثلون المعلومات يستخدموها في أي نشاط غير ت

للتنافس مع الشركة أو ألي غرض بخالف الترويج لبرنامج وخدمات ومنتجات الشركة. عند فسخ االتفاقية أو عدم تجديدها أو إنهائها، يجب 

 علومات السرية وأن يسرع في إرجاع أي معلومات سرية في حوزته إلى الشركة.أن يتوقف الممثل عن استخدام هذه الم

 

 التقارير المرفوعة على شبكة اإلنترنت والتقارير الهاتفية 10.02

بناًء على طلب الممثل، يجوز للشركة تقديم معلومات مثل تقارير أنشطة المرؤوسين الهاتفية أو المرفوعة عبر اإلنترنت والتي تشمل، على 

)أو أي جزء من ذلك( ونشاط إحالة المرؤوسين، إلى الممثلين. ومع ذلك، سبيل المثال ال الحصر، حجم المبيعات الشخصية أو الجماعية 

االحتمال الطبيعي للخطأ البشري واآللي وحاالت قصور  -على سبيل المثال ال الحصر  -من العوامل المختلفة، ومن بينها ونظًرا ألي 

تكنولوجيا المعلومات، فإن الشركة أو أي أشخاص يقومون بصياغة تلك المعلومات أو نقلها ال يضمنون دقة الطلبات واكتمالها وتوقيتها أو 

دفع الشيكات اإللكترونية أو المنتجات التي يتم إرجاعها وتسويات الشيكات اإللكترونية وبطاقات االئتمان والمعلومات رفض بطاقة االئتمان أو 

 /أو دقتها أو اكتمالها أو مالءمتها أو توقيتها أو غير ذلك.و

 

 استخدام اسم الشركة أو عالمتها التجارية أو شعارها أو غير ذلك. 10.03

(a) سم التجاري أو العالمات التجارية أو أسماء المنتجات أو النشرات أو الكتالوجات أو مواد المبيعات أو اسم الشركة أو الشعار أو اال

التعاقدات أو جلسات التدريب على البيع أو اإلصدارات أو المواد المسموعة أو المرئية أو العروض التقديمية أو األحداث تعتبر 

يع أنحاء العالم، وتحتفظ الشركة بحقوق الملكية أو التراخيص الحصرية ملكية محمية بحقوق النشر الخاصة بالشركة في جم

 للمحتويات بأكملها.

 

(b)  ينبغي أال يقوم الممثلون بإعادة إنتاج أو توزيع أية إصدارات تم إعادة إنتاجها بشكل خاص من تلك المواد في ظل أي ظرف من

االسم التجاري أو العالمات التجارية أو أسماء البرامج أو أسماء  الظروف. ينبغي أال يستخدم الممثلون اسم الشركة أو الشعار أو

 المنتجات بأي طريقة أو بأي شكل. 

 

(c)  احتفاظ الشركة بحق حماية التسمية. باإلضافة إلى أية قوانين ملكية فكرية ذات صلة، تعتبر قائمة األسماء التالية ومحفوظة ومقيدة

 QNetو QuestNet Ltdو  QIو QI Holdings Ltdو QI Ltdالتمثيلية: من االستخدام بواسطة الممثلين في أنشطتهم 



LtdوGoldQuest International Ltd وQuest Vacation International Ltd وQVI وGold وGold Team وGQI 

 RYTHM. أو R.Y.T.H.Mو RYTHMو  GITAو Legalو Gold Rushو Bankو  VTIو The Vو V-Teamو

Asia  وPrana Resort وJR Mayer Collection  وQatana وAmezcua Wellness وCimier  وQplus وQ-

Shoppe وQuEX وBonvo وQ Lifestyle وVijayaratnam Foundation  وCopy Quest  وجميع أسماء الشركات

واقع الويب ي م. كما يحظر أن يستخدم الممثلون تلك األسماء فيما يتعلق بأنشطتهم التجارية التمثيلية فQI Groupاألخرى ضمن 

 الشخصية و/أو مواقع البريد اإللكتروني الخاصة بهم.

 

 

 قيود حقوق النشر 10.04

 .فيما يتعلق بعمليات شراء المنتجات من الشركة، يجب أن يلتزم الممثلون بجميع قيود االستخدام وحماية حقوق النشر التي يفرضها المصنعون

 

لن يقوم أي ممثل بعمل تسجيل مرئي و/أو سمعي لما تعده الشركة من اجتماعات دون الحصول على موافقة مسبوقة مكتوبة من الشركة، 

 و/أو مؤتمرات و/أو جلسات تدريبية أو أي خطابات )بما في ذلك المكالمات الهاتفية( يتم إلقاؤها في ذلك السياق.

 

 خصوصية المورد 10.05

خصوصية. يجب أال يقوم الممثلون باالتصال المباشر أو غير عالقات الشركة التجارية بالموردين والمصنّعين والممولين تعتبر عالقات 

المباشر أو التحدث أو التواصل مع أي ممول أو مصنّع تابع للشركة باستثناء الفعاليات التي ترعاها الشركة والتي يحضر فيها الممول أو 

 المصنّع بناًء على طلب الشركة.

 

 ترويج األعمال للممثل  (11

 

 ئيةالمواد الترويجية والدعا 11.01

عن  جال يحق استخدام سوى المواد الترويجية واإلعالنية التي يتم إنتاجها أو الموافقة عليها بشكل كتابي من قِبل الشركة لإلعالن أو التروي

عتها اأنشطة الممثل التجارية أو لبيع المنتجات والخدمات الخاصة بالشركة. ال يجوز تكرار اإلصدارات والمواد الخاصة بالشركة أو إعادة طب

 أو االستحواذ عليها بشكل شخصي دون الحصول على إذن مسبق مكتوب. 

 

جميع األصناف الترويجية التي تحمل اسم الشركة أو شعارها يجب أن يتم شراؤها من الشركة وحدها ما لم يتم الحصول على إذن مكتوب 

 مسبق من الشركة. 

 

مثيلي المستقل له ورقم هاتفه ورقم تعريفه التمثيلي بأي مواد ترويجية وافقت عليها يحق للممثل أن يلحق اسمه وعنوانه والمسمى الوظيفي الت

 الشركة أو قامت ببيعها له.

 

 مطالبات الدخل 11.02

 ال يجوز القيام بأي توقعات للدخل بما في ذلك تلك القائمة على توقعات الرياضية أو "التوقعات المثالية" في خطة التعويض لصالح ممثلين

ملين. ال يحق ألي ممثل مستقل أن يعلن عن الدخل الخاص به/بها كإشارة إلى نجاح مؤكد لدى اآلخرين؛ حيث إن نجاح الدخل مستقلين محت

 يشتمل على متغيرات متعددة. ال يضمن الممثلون المستقلون المرتبات أو الرسوم أو النفقات أو العالوات أو غيرها. وال ينبغي أن يقوم أي

 ظهار أصل أو نسخة من شيك العمولة أو المكافأة التي اكتسبها كإغراء ألي ممثل مستقل محتمل.ممثل مستقل بعرض أو إ

 

 المسمى الوظيفي للممثلين 11.03

ال يعلن الممثلون عن أنفسهم إال على أنهم "ممثلين مستقلين لدى الشركة". تجوز اإلشارة إلى تصنيف ذي صلة وصل إليه الممثل في أي وقت 

 .Gold Starف مثل ممثل مستقل بتصني

 

 الوثائق المكتبية والبطاقات التجارية 11.04

 

(a) .ال يُسمح إال باستخدام إصدار الرسومات والصياغة اللفظية التي تعتمدها الشركة 

 

(b)  ال يُسمح للممثلين "بإنشاء" الوثائق المكتبية أو البطاقات التجارية أو الرسومات الموجودة في ترويسة الخطابات الخاصة بهم حيث

يتم استخدام االسم التجاري أو العالمات التجارية الخاصة بالشركة، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من قسم الشئون القانونية 

 في الشركة. 

 



(c) يحق للممثلين أن يقوموا بإدراج العنوان أو رقم الهاتف أو عناوين البريد اإللكتروني ألي مكتب في الشركة أو الشركات التابعة  ال

 لها في بطاقاتهم التجارية أو وثائقهم المكتبية أو ترويسات خطاباتهم.

 

 اإلعالن اإللكتروني 11.05

ال أو المنتجات أو خطة التسويق الخاصة بالشركة أو استخدام اسم الشركة في وسائل ال يحق للممثلين أن يقوموا باإلعالن أو الترويج لألعم

ة قإعالم عامة بما في ذلك الوسائط اإللكترونية أو نقلها على اإلنترنت من خالل مواقع الويب أو غيرها دون الحصول على موافقة مكتوبة مسب

فقة، ينبغي على الممثلين االلتزام بسياسة الوسائط االجتماعية. يحظر استخدام من القسم القانوني بالشركة. وعند الحصول على هذه الموا

 دأنظمة إرسال الرسائل الجماعية واالتصال الهاتفي اآللي. انتهاك أي جزء من هذه المادة يعتبر انتهاًكا خطيًرا للسياسات واإلجراءات وق

 الممثل المتورط في هذا االنتهاك. يؤدي إلى التعليق الفوري أو حتى اإلنهاء الفوري لتمثيل ذلك

 

 قوائم الهواتف 11.06

يحظر على الممثلين استخدام االسم التجاري للشركة في اإلعالن عن أرقام هواتفهم أو أجهزة نقل الصور عبر الهاتف على المواد التي لم 

 ونية بالشركة.تنتجها ولم توافق عليها الشركة دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من قسم الشئون القان

 

 إجراء المقابالت في وسائل اإلعالم 11.07

امة عيمنع الممثلون من إجراء مقابالت في اإلذاعة أو التلفزيون أو الجرائد أو الصحف الشعبية أو المجالت أو من خالل الظهور في المحافل ال

شركة أو منتجاتها أو أعمالها دون الحصول على موافقة وإلقاء الكلمات الجماهيرية أو إصدار أي بيان إلى وسائل اإلعالم العامة للترويج لل

 مكتوبة صريحة مسبقة من الشركة. ينبغي إحالة جميع استفسارات وسائل اإلعالم إلى قسم شئون الشركة في مكتب الشركة بهونج كونج.

 

 االعتماد 11.08

ائل يتم التعبير عنه بشكل صريح في إصدارات ورس ال يتم إجراء أي تصديقات من قبل مسئول أو مدير الشركة أو طرف ثالث باستثناء ما لم

ك، ال يعلن لالشركة. الهيئات التنظيمية االتحادية أو األهلية أو الرسمية ال تقوم بالموافقة أو التصديق على برامج البيع المباشرة. وبناًء على ذ

منتجات الخاصة بالشركة قد تمت الموافقة أو التصديق عليها الممثلون أو يشيروا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن البرامج أو الخدمات أو ال

 بواسطة أي هيئة حكومية أو أهلية.

 

 التواصل المستقل  11.09

ز ييتم تشجيع الممثلين كمتعاقدين مستقلين على نشر المعلومات والتوجيهات بين مرؤوسيهم. وبرغم ذلك، يجب أن يقوم الممثلون بتحديد والتمي

 واالتصاالت الرسمية الخاصة بالشركة عند تواصلهم مع مرؤوسيهم.بين اتصاالتهم الشخصية 

 

 عرض منتجات الشركة 11.10

تتوقف سالمة خطة التعويض على طرق البيع من شخص إلى شخص وبين فردين والعرض داخل الشركة. ال يقوم الممثلون عن عمد ببيع 

التجارية أو إصداراتها أو المواد الترويجية الخاصة بها في أي أي منتجات للشركة أو عرض أي منتج للشركة أو اسم الشركة أو عالماتها 

قايضات ممنفذ من منافذ البيع بالتجزئة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، األسواق أو المتاجر أو أسواق السلع المستعملة أو اجتماعات ال

أو أي مؤسسة مشابهة أو محالت البقالة أو محطات الغاز. ينبغي الموافقة  أو واجهات العرض الدائمة في المطاعم أو الحانات أو النوادي الليلية

 على اإلعفاءات بشكل كتابي من قسم الشئون القانونية في الشركة. 

 

يجوز للممثلين الترويج لخطة التعويض في مكتبهم ومعارضهم وعروضهم التجارية بشرط أال يتم العرض في أي خطة أخرى متعلقة بأي 

 باشر أو شركة شبكية أخرى.شركة بيع م

 

 مطالبات المنتجات والخدمات 11.11

كل شينبغي أال يقوم الممثلون بأي مطالبات أو تمثيل أو ضمان يتعلق بأي منتج خاص بالشركة باستثناء تلك التي تمت الموافقة عليها كتابةً ب

 اإلجراءات.صريح مقدًما من قِبل الشركة أو المدرجة في مواد الشركة الرسمية مثل السياسات و

 

 إرسال الرسائل الجماعية والعشوائية عبر الفاكس 11.12

 لك. ذ يمنع منعًا باتًا إرسال الرسائل الجماعية على الفاكس أو إرسال الرسائل )العشوائية( عبر البريد اإللكتروني دون أن يطلب المرسل إليه

 

 االحتفاظ بالسجالت 11.13

 دقيقة وكاملة لجميع الصفقات التجارية.تشجع الشركة جميع الممثلين على االحتفاظ بسجالت 

 

 التوافق القانوني 11.14

أي أداة أو أسلوب عرض يستخدمه الممثل أثناء الترويج لمفهوم النشاط لتجاري و/أو المنتجات و/أو خطة التعويض الخاصة بالشركة يجب 



قديمها يتحمل الممثل مسئولية ضمان أن أي بيانات يتم ت أن تأتي في نطاق حقوق الممثل التي يتمتع بها في البلد/الدولة/المقاطعة الكائن فيها.

 دأو أي أساليب عرض يتم القيام بها تكون مقبولة من الناحية القانونية في البلد/الدولة/المقاطعة الكائن فيها. إذا كان من الضروري وجو

لمشروع لتنفيذ تلك العروض التقديمية أو تنفيذ ا ترخيص خاص أو درجة مهنية معينة في موقع معين لتنفيذ تلك البيانات بشكل قانوني أو

 بشكل قانوني، فإن الممثل هو الذي يتولى مسئولية توفير الترخيص أو الدرجة أو اإلذن الالزم.

 

 اتفاقية التعويض 11.15

البة من وضد أي مطينبغي أن يقوم كل ممثل بتأمين ومنع الضرر عن الشركة والمساهمين والمسئولين والمدراء والموظفين والوكالء فيها 

 مأو ادعاء أو مسئولية أو خسارة أو تكلفة أو نفقة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، المصاريف القضائية وأتعاب المحامين التي يت

اهري أو كل ظإثباتها ضد أي واحد منهم أو يتحملها أو يتكبدها بشكل مباشر أو غير مباشرة نتيجة أو من خالل طريقة متعلقة أو متصلة بش

 غيره بما يقوم به الممثلون من:

 

(a) .األنشطة المنوطة بالممثلين 

 

(b) .انتهاك شروط االتفاقية 

 

(c) .انتهاك أو الفشل في االلتزام بالقوانين أو اللوائح أو القواعد المعمول بها 

 

 

 الرعاية الدولية (12

 

 وصف الرعاية الدولية 12.01

الممثلين المستقلين لتسجيل آخرين كمرؤوسين له ليس في السوق العالمي فقط المسجلين فيه، بل الرعاية الدولية هي فرصة يتم منحها ألحد 

 في الدول األخرى واألسواق الشريكة التي أسست الشركة فيها خطة أعمال محلية.

 

 "(ISFرسوم الرعاية الدولية )" 12.02

حجم أعمال تراكمي إجمالي على مركز التتبع الرئيسي يساوي خمسين رسوم الرعاية الدولية هي مبلغ يتم تحصيله من أي ممثل مستقل حقق 

( أو أكثر من أي من األسواق المحلية للشركة. وقد يتباين المبلغ المدفوع من أسبوع إلى آخر حسب عمولة الخطوة للممثل %50بالمائة )

 المستقل.

 

 قواعد أعمال الرعاية الدولية 12.03

 

(a) ة آخرين وبالمشاركة في الرعاية الدولية للممثلين المستقلين المقيمين في دولة تنفذ فيها الشركة خطةيسمح للممثلين المستقلين برعاي 

 أعمال محلية.

(b)  ويتم احتساب رسومISF ( من إجمال عمولة الخطوة األسبوعية اإلجمالية للممثل المستقل التي %15بنسبة خمسة عشرة بالمائة )

 (.TCيحققها من جمع مراكز التتبع )

 

(c) سوف تتم مراجعة حجم مركز التتبع الرئيسي لكل ممثل مستقل أسبوعيًا. وهذا يعني أن احتساب رسوم وISF  على الممثل المستقل

 ليس أمًرا مؤكدًا كل أسبوع، ألن هذا األمر متوقف على الحجم التراكمي الذي يحققه الممثل المستقل من األسواق المحلية.

 

(d) لمشتركون في الرعاية الدولية رسوم وسوف يتكلف الممثلون المستقلون اISF ( من الحجم %50عند تحقيق خمسين بالمائة )

 التراكمي لمركز التتبع الرئيسي خالل أسبوع العمولة الحالي يتم تحقيقها من األسواق المحلية للشركة.

 

(e)  ويتم اقتطاعISF م ة الخطوة للممثل المستقل والرسومن عمولة الخطوة األسبوعية للممثل المستقل. وسوف يتم تسجيل إجمالي عمول

 .Qالمحتسبة عليه مقابل الرعاية الدولية في مخلص حساب 

 

(f)  وال يخضع الستقطاعISF  سوى الممثلون المستقلون الذين نجحوا في تحقيق عمولة الخطوة الدورية األولى من أي من مراكز

لي العمولة األسبوعية التالية التي يحققها الممثلون المستقلون من إجما ISF( الخاصة بهم. وبعد ذلك، يتم استقطاع رسوم TCالتتبع )

 ( الخاصة بهم.TCذوو الصلة من مراكز التتبع )

 



(g)  ( 1رسوم رعاية دولية من العمولة المتدرجة المستحقة للمثل المستقل عن الدورة األولى )أي الدرجات من األولى ) أيلن تُستَقَطع

فقط على عمولة  ISF(( التي تُستحق عن مركز تتبع معين. وتسري استقطاعات رسوم 1)( من الدورة األولى 5إلى الخامسة )

 ( بغض النظر عما إذا كان تحقيقها في أسبوع العمولة نفسه أو غير ذلك.TCالخطوة التالية المحققة من أي مركز تتبع )

 

 

 األحكام العامة  (13
 

 حظر موظفي الشركة 13.01

من الدرجة األولى )مثل الزوج واألم واألب واألخ واألخت وغير ذلك( المقيمون في نفس المنزل من  يمنع موظفو الشركة وجميع أقاربهم

المشاركة في خطة المكافآت. يعتبر انتهاك هذه السياسة أمًرا خطيًرا، وقد يؤدي إلى فصل الموظف وإزالة شبكته بالكامل لصالح الشركة. 

شركة مقابل راتب أو الجاري توظيفهم بالشركة، قبل تولي مناصبهم أو وظيفتهم، إرسال يجب على الممثلين الجاري نقلهم إلى منصب بال

 إشعار نقل الملكية إلى الشركة والتخلي عن حقوق الملكية واالمتيازات المتعلقة بمراكز التتبع الخاصة بهم.

 

 المسؤولية القانونية 13.02

 
ماالً )ويُشار إليها إجوخدماتها وبرامجها ووظائفها ومعلوماتها وتطبيقاتها وأدواتها يقّر ويوافق الممثلون على استخدام مواقع ويب الشركة 

فيما بعد باسم "الخدمات"( على مسؤوليتهم الخاصة، وأن الخدمات يتم تقديمها "كما هي" "حسب توفرها" "بجميع أخطائها" دون أي ضمان 

الخدمات التي سيتم توفيرها بشكل دائم ومستمر في  -سبيل المثال ال الحصر على  -من أي نوع، سواء كان صريًحا أو ضمنيًا، بما في ذلك 

 جميع األوقات.

 
ات بال تتحمل الشركة أية مسئولية قانونية، إلى أقصى مدى يسمح به القانون، كما يتعين على كل ممثل إعفاء الشركة والتنازل عن كافة المطال

المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو التأديبية أو التبعية أو أي خسائر أخرى بتعويض أية خسارة في األرباح أو األضرار 

 :يتكبدها أو يتحملها الممثل نتيجة ما يلي

 

(a) أو خطة التعويض؛ مخالفة ممثل آخر لالتفاقية الخاصة به، أو مخالفة أية شروط أو أحكام في السياسات واإلجراءات و/ 

 

(b)  آخر؛القيام بعمل ممثل 

 

(c) أية بيانات أو معلومات غير مقصودة أو غير صحيحة أو خاطئة مقدمة من الشركة؛ 

 

(d) عدم احتفاظ الشركة بسجالت دقيقة وكاملة للصفقات التجارية للممثلين؛ 

 

(e)  خلل أي فشل في النظام أو الخادم أو االتصال أو انتهاك األمان أو خطأ أو تالعب أو تدخل غير مصرح به أو احتيال أو حذف أو

أو إغفال أو انقطاع أو تأخير في التشغيل أو اإلرسال أو فيروس الكمبيوتر أو خطأ أو غير ذلك من التعليمات البرمجية الضارة 

 أو المرتبطة باإلتالف أو التلف أو برنامج عامل أو وحدات ماكرو أو أي خلل فني أو خلل آخر؛

 

(f) إلليهاأواستخدامها؛ووصواللممثلينللخدماتأواستخدامهاأوعدمالقدرةعلىالوصو 

 

(g)  تسويق  -على سبيل المثال ال الحصر  -عدم تقديم الشركة ألية معلومات أو بيانات ضرورية للممثلين لممارسة عملهم، بما في ذلك

 /أو تقديم أشخاص أو إحالتهم باعتبارهم عمالء/ممثلين للشركة،منتجات الشركة والترويج لها و

 

 الشركة أو كان يُفتَرض أن تكون على علٍم باحتمال حدوث هذه الخسائر و/أو األضرار. بغض النظر عما إذا كان تم إعالم 

 
في حالة كان أي استثناء مما ورد أعاله بشأن التعويضات أو األضرار أو المسؤولية محظوراً أو مقيداً بموجب القانون، واعتُبرت الشركة 

ولية الشركة تجاه الممثل عليه وحده بالنسبة أليٍ من الخسائر أو األضرار مسؤولة تجاه أي ممثل ألي سبب، يجب على الممثل قصر مسؤ

التعويض أو المطالبات أو الدعاوى أو الخصومات أو اإلجراءات )بما في ذلك أتعاب المحامين( أو النفقات أو المطالبات بأو التكاليف 

 .دوالر أمريكي 5000ة اإلجمالية للشركة تجاه الممثل مبلغًا قيمته القضائية أو القرارات أو األحكام أيًا كانت، بحيث ال تتعدى المسؤولي

 
  



 الظروف القاهرة 13.03

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن حاالت التأخير أو اإلخفاق في األداء الناجم عن ظروف خارجة عن سيطرة الشركة، مثل اإلضرابات أو 

وجود صعوبات في العمل أو نشوب حريق أو حدوث فيضانات أو زالزل أو حاالت القضاء والقدر وغير ذلك من الكوارث الطبيعية أو 

)بما في ذلك األجهزة والبرامج( الناشئة عن نقاط مراسيم الحكومية أو حاالت القصور في تكنولوجيا المعلومات الحرب أو القرارات أو ال

 ضعف ليس لها مدة يومية أو تقليص مصدر التوريد العادي ألحد األطراف.

 

 المخالفات 13.04

أحد الممثلين ارتكاب ممثل آخر مخالفة، يتعين عليه يتعين على كل ممثل االمتثال للسياسات واإلجراءات والمحافظة على تكاملها. إذا الحظ 

عبئة تمناقشة المخالفة على الفور مع الممثل المخالف. إذا أراد الممثل إبالغ الشركة بهذه المخالفة، يتعين عليه كتابة تفاصيل المخالفة أو 

وتعليم الرسالة بعبارة  www.qnet.netقع نموذج الشكاوى الخاص بالشركة، والذي يمكن تنزيله من الموقع الرسمي للشركة على مو

"Attention: Network Compliance Department رعاية: قسم امتثال الشبكة( أو عبر البريد اإللكتروني إلى( ".NCD@qnet.net 

 

 التعديالت 13.05

تحتفظ الشركة بحق تعديل/تغيير السياسات واإلجراءات، وأسعار البيع بالتجزئة الخاصة بها، والمنتجات والخدمات المتاحة، و/أو خطة 

ن إشعار مسبق حسب ما تراه مناسبًا. يتم تبليغ الممثلين بالتعديالت من خالل المنشورات الرسمية للشركة أو من التعويض في أي وقت بدو

ي رنت. ف. تعتبر التعديالت سارية وملزمة بمجرد تقديمها إلى موقع الشركة على اإلنتwww.qnet.netاإلنترنت خالل موقع الشركة على 

 حالة ظهور أي خالف بين المستندات أو السياسات األصلية وأي من هذه التعديالت تكون األولوية للتعديالت.

 

 التنازل / التجديد / النقل 13.06

تفاق يجوز للشركة في أي وقت، دون موافقة الممثل، التنازل أو تجديد أو نقل كافة مزاياها وحقوقها والتزاماتها أو جزء منها بموجب هذا اال

 إلى جهة أخرى ويتولى الممثل تنفيذ والقيام بهذه األمور حسبما تشترط الشركة من أجل إتمام وإنهاء التنازل أو التجديد أو النقل.

 

 أحكام عدم التنازل 13.07

ل بأي من الممثال يمثل إخفاق الشركة في تطبيق أي من الصالحيات الواردة في السياسات واإلجراءات أو اإلخفاق في اإلصرار على امتثال 

كة االلتزامات أو األحكام الواردة هنا، كما ال تمثل أية عادات أو ممارسات من جانب األطراف تخالف السياسات واإلجراءات تنازالً من الشر

 عن حقها في االمتثال الدقيق لالتفاقية و/أو السياسات واإلجراءات. 

 

ثل أو يضعف حقوق الشركة بشأن أي من األخطاء الالحقة. كما ال يؤثر بأي شكل وال يؤثر تنازل الشركة عن أي خطأ محدد من جانب المم

على حقوق أو التزامات أي ممثل آخر. ال يؤثر أي تأخير أو إهمال من جانب الشركة في تطبيق أي حق ناجم عن خطأ، أو يضعف حقوق 

 ا إال إذا كان مكتوبًا من جانب موظف مخول من الشركة.الشركة بشأن هذا الخطأ أو أي خطأ الحق أو مستقبلي. ال يكون التنازل ساريً 

 

 القانون الساري 13.08

 تخضع االتفاقية والسياسات واإلجراءات وخطة التعويض لقوانين المنطقة اإلدارية الخاصة في هونج كونج التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

 

 االختصاص القضائي والتحكيم 13.09

يتعين السعي أوالً لحل أي نزاع أو خالف أو دعوى قضائية ناشئة من أو تتعلق باالتفاقية و/أو السياسات واإلجراءات و/أو خطة التعويض 

 أو فسخها بفعل انتهائها أو بطالنها )يشار إلى ذلك فيما بعد بمصطلح "المسألة"( بطريقة ودية بين الممثل المعني والشركة. 

 

( يوًما من تاريخ أول إعالم بالمسألة من جانب أحد الطرفين لآلخر، ستتم إحالة 60مثل والشركة من حل المسألة خالل ستين )إذا لم يتمكن الم

ي فالمسألة للتحكيم وتسويتها في النهاية من جانبه، على أن يدير التحكيم مركز التحكيم الدولي بهونج كونج بموجب قواعد التحكيم المدارة 

دولي بهونج كونج، على أن تكون هذه القواعد سارية المفعول، وذلك عند إرسال إخطار التحكيم، على أن يتم التحكيم في مركز التحكيم ال

 (، كما ستكون إجراءات التحكيم باللغة اإلنجليزية.1هونج كونج. عدد المحكمين سيكون واحدًا )

 

(. وفي هذا السياق، 609من مرسوم التحكيم )الفصل  81جوع هنا إلى القسم بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتحكيم بموجب هذه الفقرة، سيتم الر

 (.609لمرسوم التحكيم )الفصل  2)"التماس ضد قرار المحكمة في سياق قانوني"( من الجدول  5سيتم صراحةً هنا ترجيح القسم 

 

 االتفاقية بالكامل 13.10

 لكامل بين الممثل والشركة.تمثل االتفاقية والسياسات واإلجراءات وخطة التعويض االتفاق ا

 

 قابلية الفصل 13.11

 إذا ظهر في أي وقت عدم قانونية أو عدم صالحية أو عدم قابلية تنفيذ أي من أحكام االتفاقية و/أو السياسات واإلجراءات بأي صورة بموجب
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انون تلك و/أو السياسات واإلجراءات بموجب ق قانون أي دائرة قضائية، فإن قانونية أو صالحية أو قابلية تنفيذ األحكام المتبقية في االتفاقية

 الالدائرة القضائية أو أي دائرة قضائية أخرى، وقانونية أو صالحية أو قابلية تنفيذ هذا الحكم بموجب قانون أي دائرة قضائية أخرى يجب أ

 يتأثر بذلك أو يضعف بأي شكل من األشكال.

 

 اإلخطارات والمراسالت 13.12

و مطالبات أو مراسالت أخرى يتم تسليمها أو تقديمها بموجب االتفاقية، أو السياسات واإلجراءات و/أو خطة يجب أن تكون أية إخطارات أ

المكافآت من جانب الشركة إلى الممثل كتابية ومرسلة أو مسلمة إلى الطرف ذي العالقة على آخر عنوان معروف له أو البريد اإللكتروني 

يم أي إخطار أو طلب أو مراسالت أخرى خاصة بالشركة إلى قسم امتثال الشبكة بالشركة على الموجود في الملف. ويجب إرسال أو تسل

. تجب مراعاة تسليم أي إخطار أو NCD@qnet.netعنوان مكتب القسم في هونغ كونغ أو من خالل البريد اإللكتروني على العنوان التالي 

( يوًما وذلك في حالة تسليمها أو إعطائها، بشرط أنه في حالة 15رى موجهة إلى الطرف ذي الصلة بعد خمسة عشر )طلب أو مراسالت أخ

 مإذا كان هذا اليوم ليس يوم عمل في المكان الذي تم إرسال هذا اإلخطار أو الطلب أو المراسالت األخرى إليه، تجب مراعاة التسليم في يو

في حالة إرسال مثل هذا اإلشعار أو طلب التواصل عبر البريد اإللكتروني، يعتبر الطرف اآلخر مستلًما للبريد  العمل التالي في ذلك المكان.

 اإللكتروني بمجرد دخوله إلى خادم البريد الخاص بالمستلم وعدم إرسال رسالة تفيد بعدم االستالم إلى المرسل 

 

 العناوين وجدول المحتويات 13.13

لمحتويات في االتفاقية والسياسات واإلجراءات وخطة التعويض كوسيلة من وسائل التيسير فقط وال تشكل جزًءا يتم توفير العناوين وجدول ا

 من هذه المستندات. ويجب عدم استخدامها كأساس في تفسير أو إيضاح هذه المستندات أو كدليل على نية األطراف.

 

 الجنس وغيره 13.14

يد اما لم يتطلب السياق غير ذلك، فإن الكلمات التي تفيد المفرد تشمل الجمع كما أن الكلمات التي تفيد المذكر تشمل المؤنث أو الجنس المح

 والعكس بالعكس، كما أن اإلشارات إلى األشخاص تشمل الشركات والهيئات المؤسسية وغير المؤسسية. 

 

 أولوية اللغة اإلنجليزية 13.15

ترجمة مستند السياسات واإلجراءات )المشار إليه باسم "السياسات واإلجراءات"( إلى لغة أخرى، ووجود أية تناقضات في أي في حالة 

 أحكام بين النسخة باللغة اإلنجليزية والنسخة المترجمة للسياسات واإلجراءات، تكون األولوية دائًما لنسخة اللغة اإلنجليزية.
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 السياسات واإلجراءات

 

 المكافآتخطة  - 1الملحق 

 

 العنوان 01

 

"QNet Ltd ("P&P .)" كما يُشار إليها في السياسات واإلجراءات لشركة Q10" أو "المكافآت" أو "خطة QNETمكافآتهذه هي "خطة 

 .QNetهذه على استحقاقات وطريقة احتساب عموالت و/أو مكافآت الممثلين المستقلين لشركة المكافآت وتنص خطة 

 

 

 التعريفات والتفسيرات 02

 

 تتضمن كافة الشروط في خطة التعويض نفس المعاني المحددة في السياسات واإلجراءات، ما لم يتم تحديد غير ذلك أدناه.

 

يشير إلى أي ممثل مستقل يحقق الحد األدنى من متطلبات الحفاظ على نقاط المبيعات المكررة الشهري للتصنيف الحالي  "الممثل المستقل"

 .QNETلممثل المستقل من مبيعات البيع بالتجزئة أو المشتريات للمنتجات لالستهالك الشخصي من ل

 

وحدة حجم أعمال كحٍد أدنى في كل جانب من جوانب أي من  500هو الممثل المستقل المؤهل الذي يحقق ويخصص  "الممثل الُمنشَّط"

 مراكز التتبع.

 يشير إلى قيمة نقاط المنتج المستخدمة لتأهيل مراكز التتبع واحتساب عموالت الخطوة. "BV"أو  "حجم األعمال"

 هو مكان تخزين وحدات حجم األعمال التي يحصل عليها الممثل المستقل. "بنك حجم األعمال"

 

 األسبوع السابق. حساب العمولة وسدادها على أساس مبيعاتأو أسبوع تشير إلى فترة أو "أسبوع العمولة"  "فترة العمولة"

 

يشير إلى مستوى الدفع للممثل المستقل. يتم دفع العموالت و/أو المكافآت تبعًا لمستوى التعويض الخاص بالممثل  "مستوى التعويض"

 هذا. 1من الملحق  1المستقل وحسب ما هو منصوص عليه في الجدول 

 لبات االحتفاظ بنقاط المبيعات الشهرية لتصنيفه الحالي، وعندها ينتقليشير إلى عدم استيفاء الممثل المستقل للحد األدنى لمتط "الحظر"

الممثلون المستقلون النشطون تحت هذا الممثل المستقل لشغل منصبه بشكل مؤقت من أجل اكتساب نقاط المبيعات المكررة من المرؤوسين 

 في شبكته أو خط اإلحالة الخاص به.

(، ويعكس السجل الخاص بالعداد رصيد TC( ويوجد على يمين ويسار كل مركز تتبع )TCتبع )يشير إلى آلية حساب بمركز الت "العداد"

وحدات حجم األعمال الذي حققته مجموعة المرؤوسين الخاصة به بهدف حساب عمولة الخطوة. يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل العدادات وفقًا 

 .8.03للقواعد الموضحة في الفقرة الفرعية 

 

 (.6تشير خطوات العمولة الستة ) "دورة العمولة"

 

 وحدة حجم أعمال بالفرع ذي الحجم األقل. 3000( من دورة العمولة والتي تكافئ 1تشير إلى جزء واحد ) "خطوة العمولة"

 

 يشير إلى شخص قام بشراء منتجات الشركة بسعر التجزئة ولكنه غير مسجل كممثل."عميل البيع بالتجزئة" "العميل" أو 

 

تشير إلى الحالة التي يفشل فيها الممثل المستقل في استيفاء الحد األدنى لمتطلبات االحتفاظ الشهري أو الربع خفيض التصنيف" "سياسة ت

 مسنوي للتصنيف الحالي للممثل المستقل في الخطة الرئيسية أو خطة نقاط المبيعات المكررة تباًعا، وعند ذلك يحتفظ بتصنيف الحالي لكن يت

 أساس التصيف األدنى المقابل لما حققه في هذا الشهر أو ربع السنة.  الدفع له على

إلى عمالء البيع بالتجزئة  QNETعند قيامه ببيع منتجات "وحدة حجم األعمال" هي وحدة حجم األعمال التي يحصل عليها الممثل المستقل 



 المحالين مباشرة أو المحالين المباشرين.

 

من خالل أحد الممثلين المستقلين الحاليين ويتم تعيينه  QNET"المحال المباشر" هو الشخص الذي تتم إحالته مباشرة لالنضمام إلى أعمال 

 في خط اإلحالة الخاص بالممثل المستقل الذي قام بإحالته.

 

 أدناه. 7.02لها نفس المعنى المنصوص عليه في الفقرة الفرعية  "مجموعة المرؤوسين"

 

هو الدفع الجزئي لعمولة الخطوة األولى مستحقة الدفع مقدًما إلى الممثل المستقل الجديدالمؤهل والمنشط " EPOأو "السداد المبكر"خيار "

حجم األعمال األدنى في مركز التتبع الرئيسي خالل الفترة الزمنية فرق ( المطلوب في أي من GBVعند تحقيق حجم األعمال الجماعي )

من عمولة الخطوة بصرف النظر عن التصنيف الموضوع عليه  1المحددة. يسري هذا الدفع المبكر على مركز التتبع الرئيسي في الدورة 

. يتم إجراء الدفع المبكر كما هو موضح في 1لجدول الممثل المستقل الجديد ويجب أن يتوافق إجمالي الدفع المبكر مع ما هو مذكور في ا

 .7.03الفقرة الفرعية 

 

التي يتم استخدامها  تشير إلى نقاط يتم اكتسابها في كل سادس خطوة من أي دورة عمولة محددة، و ("EP"نقاط اإليصاالت اإللكترونية )

 .QNETالسترداد المنتجات المتوفرة من متجر االسترداد اإللكتروني من 

 

 .ربح البيع بالتجزئة الذي يحققه المحيل من أول عمليات شراء مؤهلة للمحال المباشر الجديد الخاص بهيشير إلى  "ربح الشراء األول"

 

هو التخلص من وحدة حجم األعمال الزائدة عندما يتجاوز الممثل المستقل الحد األقصى للسداد لمستوى المكافآت  "مطرود"أو "الطرد"

 الخاص به بالنسبة لفترة العمولة.

 

هو إجمالي وحدات حجم األعمال المتراكمة في مجموعتي المرؤوسين اليسرى واليمنى في أي مركز  "GBVحجم األعمال الجماعي أو"

 تتبع.

هي نقاط المبيعات المكررة التي يحصل عليها الممثل المستقل من المبيعات الجماعية"  RSPأو " قاط المبيعات المكررة الجماعية""ن

 المكررة والمشتريات الشخصية التي تتم بواسطة مرؤوسيه في شبكته أو خط اإلحالة الخاص به.

 .أو أعلى Gold Starالتصنيف إلى "أداء المجموعة" هو عدد المرؤوسين الذين حققوا تقدًما في 

يعني فرع المرؤوسين األيسر في مركز تتبع إذا كان مركز التتبع هذا موجودًا في فرع المرؤوسين األيمن للرئيس  "الفرع الداخلي"

مباشر ر للرئيس الالمباشر له أو يعني فرع المرؤوسين األيمن من مركز تتبع إذا كان مركز التتبع هذا موجودًا في فرع المرؤوسين األيس

 له. ويعني الجانب المقابل للفرع الذي يوجد أسفله مركز التتبع.

ة هو سعر بيع منتجات الشركة للممثلين المستقلين بعد قيامهم بعمليأو "سعر الممثل المستقل" "السعر المخفض للممثل المستقل"

 .المكررةالشراء المؤهلة األولى في الخطة الرئيسية أو خطة نقاط المبيعات 
 

 

يشير إلى الفرع األضعف أو الفرع الذي حقق وحدات حجم أقل في تسلسل الخطة الرئيسية الذي يتم احتساب عموالت الحجم األقل"  فريق"

 الخطوات على أساسه.

 

يشير إلى ضرورة تحقيق الممثل المستقل أو احتفاظه بالحد األدنى لمتطلبات تصنيفه الحالي في كل من الخطة الرئيسية  "بالتصنيف "االحتفاظ

 .1من الملحق  4و 3وخطة نقاط المبيعات المكررة كما هو موضح في الجدولين 

 

 فترات مبيعات كحد أدنى. 4يشير إلى  – "شهر/شهري"

 

 وسين في مركز تتبع غير الفرع الداخلي.يعني فرع المرؤ "الفرع الخارجي"

 

يشير إلى الحالة التي يخفق فيها الممثل المستقل في استيفاء الحفاظ على تصنيفه الحالي في الخطة الرئيسية وخطة نقاط  -"أساس الدفع" 

لحالي ا المبيعات المكررة، والتي يتم الدفع له حينها وفقًا للتصنيف المنخفض الذي تأهل له خالل تلك الفترة. وفي هذا الصدد، إذا كان التصنيف

 Goldولكنه غير قادر على تحقيق متطلبات هذا التصنيف ولم يتمكن إال من تحقيق متطلبات تصنيف  Diamond Starل هو للممثل المستق



Star فسيتم دفع مستحقاته وفقًا للتصنيف األدنى وهو ،Gold Star  المقابل له )التصنيف الذي تم التأهل إليه(. يسري ذلك على كل تصنيف

 تجنبًا للشك.

 

لقب التعرف الممنوح لممثل مستقل عند نجاحه في تحقيق متطلبات التقدم في التصنيف و/أو االحتفاظ به خالل يشير إلى  - الدفع"تصنيف "

 .فترة شهر معينة ويخضع تصنيف الدفع للتخفيض حسب مقدار اإلنجاز في شهر معين

 

التي يجب على الممثل المستقل تحقيق متطلبات التصنيف خاللها كل شهر لترقيته إلى يشير إلى عدد األشهر  "االحتفاظ بتصنيف الدفع"

 .أو أعلى Platinum Starتصنيف 

 

هو حجم األعمال الذي يتولى الممثل المستقل مسؤولية إنتاجه أو تحقيقه بشكل شخصي من خالل  "PBV"حجم األعمال الشخصية" أو"

 لالستهالك الشخصي. QNETمبيعات التجزئة إلى عميل ما من خالل متجر المبيعات المتكررة أو شراء الممثل المستقل لمنتجات 

 

 بغرض االستخدام الشخصي. QNET"الشراء الشخصي" هي عمليات الشراء الخاصة بالممثل المستقل لمنتجات 

 

"نقاط المبيعات المكررة الشخصية" هي نقاط المبيعات المكررة التي يحصل عليها الممثل المستقل من عمليات الشراء الشخصية أو مبيعات 

 البيع بالتجزئة.

 

 وضع مراكز التتبع في قاعدة بيانات الشركة كما هو موضح في سلسلة النسب. يشير إلى طريقة "الموضع"

 

هو مركز التتبع األول الممنوح للممثل المستقل الجديد عند التسجيل بنجاح. ويتم عادةً تحديده بواسطة االمتداد  "مركز التتبع الرئيسي"

 " بعد رقم التعريف الخاص بالممثل المستقل 001"

 

. يجب أن يمتلك الممثل المستقل مركز يشير إلى نجاح الممثل المستقل في تحقيق الحد األدنى المطلوب من وحدات حجم األعمال "مؤهل"

 .من عملية بيع بالتجزئة أو عملية شراء شخصيةوحدة حجم أعمال  500عدد تتبع واحد على األقل مع 

 

ستوى المكافأة المحقق. ويوجد نوعان من التصنيف يتم تعيينهما لكل ممثل هو لقب التعرف الممنوح للممثل المستقل حسب م "التصنيف"

 مستقل هما تصنيف اللقب وتصنيف الدفع.

 

 يشير إلى الترقية التي يحصل  "التقدم في التصنيف"

 

للممثل ( VOعلى الويب والمكتب االفتراضي ) QNETهو المكان الذي يمكن الوصول إليه من موقع اإللكتروني"  QNET"متجر 

 المستقل حيث يتم عرض المنتجات للبيع للعمالء والممثلين المستقلين الستهالكهم الشخصي.

 

( للممثل المستقل VOهو متجر االسترداد المتاح والذي يمكن الوصول إليه من المكتب االفتراضي ) اإللكتروني" QNET"متجر استرداد 

 ( التي يحققها الممثل المستقل.EPام نقاط اإليصال اإللكتروني )حيث يمكن للممثل المستقل استرداد المنتجات باستخد

 

 فترة عمولة. 13يشير إلى  "ربع سنة/ربع سنوي"

 

يشير إلى ممثل مستقل تتم ترقيته إلى تصنيف جديد عند استيفاء كافة متطلبات التصنيف الجديد كما هو محدد في الجدول  "تقدم التصنيف"

 .يشهرعلى أساس  1بهذا الملحق  3

 

 QNETالمسجلين في خطة مكافآت هو التصنيف االفتراضي للممثلين المستقلين الجددالممثل المستقل

Bronze Star هو تصنيف اللقب وتصنيف الدفع الممنوح للممثل المستقل المؤهل والمنشط. 

Silver Star  هو التصنيف التالي الذي يتم التقدم إليه بعد تصنيفBronze Star تصنيف  عند استيفاء جميع متطلباتSilver 

Star  محدد خالل شهر1من الملحق   3المحددة في الجدول. 

GoldStar  تصنيف التالي الذي يتم التقدم إليه بعد هو التصنيفSilver Star  عند استيفاء جميع متطلباتSilver Star المحددة

 .خالل شهر محدد1من الملحق 4و 3في الجدولين 

Sapphire Star هوالتصنيف التالي الذي يتم التقدم إليه بعد تصنيفGold Star  عند استيفاء جميع متطلباتGold Star المحددة

 .خالل شهر محدد1من الملحق  3في الجدول 

Platinum Star  هوالتصنيف التالي الذي يتم التقدم إليه بعد تصنيفSapphire Star  عند استيفاء جميع متطلباتSapphire 

Star لشهرين متتاليين.1من الملحق  3لمحددة في الجدولا 



DiamondStarالتصنيف التالي الذي يتم التقدم إليه بعد تصنيف  هوPlatinum Star عند استيفاء جميع متطلباتPlatinum 

Star  لشهرين متتاليين1الملحق من  3المحددة في الجدول. 

Blue Diamond Star هو التصنيف التالي الذي يتم التقدم إليه بعد تصنيفDiamond Star  عند استيفاء جميع متطلبات

Diamond Star لثالثة أشهر متتالية1من الملحق  3المحددة في الجدول. 

 أو الممثلين المستقلين الجدد للمشاركة في  هي نشاط إحالة عمالء البيع بالتجزئة "اإلحالة"

 تشير إلى عمليات الشراء أو البيع المكررة لمنتجات وخدمات الشركة. "المبيعات المكررة"

 

والتي يحصل عليها الممثل المستقل النشط من  QNETهي النقاط المعينة لكل منتج من منتجات " RSP"أو  "نقاط المبيعات المكررة"

 .على أساس التصنيف الحالي ( مستويات دفع بحد أقصى في خطة نقاط المبيعات المكررة10عشرة )

 

 إلى العمولة التي يتم الحصول عليها من نقاط المبيعات المكررة المتراكمة. تشير "عمولة المبيعات المكررة"

 

صية عند قيامهم بعملية الشراء الشخالجدد هو سعر بيع منتجات الشركة للعمالء والممثلين المستقلين "سعر البيع بالتجزئة"

 .في الخطة الرئيسية أو خطة نقاط المبيعات المكررةالمؤهلة األولى 
 

يعني الفرق بين سعر التجزئة وسعر الممثل المستقل المخفض ألحد منتجات الشركة. ويتم منح ربح التجزئة للممثل المستقل  "ربح التجزئة"

 .والمحالين المباشرين الجدد الذي يبيع منتجات الشركة لعمالء التجزئة

 

 .ير إلى عملية البيع أو المبيعات الخاصة بالشركة ألحد العمالء"بيع التجزئة" يش

يشير إلى موضع التسلسل الذي يمنح للممثل المستقل النشط الحق في الحصول على نقاط مبيعات "مستوى دفع نقاط المبيعات المكررة" 

 .مستويات دفع على حسب التصنيف الحالي( 10مكررة. ويستطيع الممثل المستقل الحصول على نقاط مبيعات مكررة من عشرة )

 

هي خطة التعويض التي يحصل بموجبها الممثل المستقل النشط على عموالت مبيعات مكررة. في خطة نقاط  - خطة نقاط المبيعات المكررة

ررة من عشرة المبيعات المك المبيعات، يمكن أن يحصل الممثل المستقل على ربح البيع بالتجزئة وعمولة المبيعات المكررة المشتقة من نقاط

( مستويات دفع بحد أقصى تتضمن مبيعات البيع بالتجزئة والمشتريات الشخصية التي يقوم بها والمبيعات المكررة للمرؤوسين حتى 10)

 ( مستويات لألسفل في الشبكة أو خط اإلحالة الخاص به.9تسعة )

 

م يوم الجمعة التالي،  23:59ص يوم السبت وتنتهي في  00:01وع واحد تبدأ من تشير إلى فترة أسبأو "أسبوع المبيعات" "فترة المبيعات"

 بتوقيت هونج كونج.

 

هي مراكز التتبع اليمنى واليسرى المتصلة مباشرةً بمركز التتبع الرئيسي الذي يتم منحه للممثل المستقل الجديد عند  "مراكز التتبع الثانوية"

" بعد رقم تعريف 003" بينما يتم تحديد مركز التتبع األيمن باالمتداد "002نجاح التسجيل. يتم تحديد مركز التتبع األيسر عادة باالمتداد "

 الممثل.

 

هي طريقة تنشيط التمثيل باستخدام وحدات األعمال التي يحققها الممثل المستقل من مبيعات أو مشتريات التجزئة  – الذاتيالتنشيط 

 لالستهالك الشخصي. QNETلمنتجات 

 

الموجودة في فريق وحدات حجم  GBVإلى عميل مستقل مؤهل ومنشط مقابل وحدات تشير إلىالعمولة التي يتم دفعها " الخطوة"عمولة 

 .األعمال األقل ومستوى المكافأة

 

"تصنيف اللقب" هو اللقب المميز الممنوح لممثل مستقل على أساس متطلبات أعلى تقدم في التصنيف قام بتحقيقها. ويحتفظ الممثل المستقل 

 تم تحقيقه وال يخضع لخفض التصنيف.بأعلى تصنيف لقب 

 

 يعني موضعاً في قاعدة بيانات الشركة. يتم حساب العموالت و/أو المكافآت بالرجوع إلى كل مركز تتبع. "TC"أو  "مركز التتبع"

 

  



 

 الحصول على مراكز التتبع 03

 

 مراكز التتبع 3.01

 

( في التسلسل في 3( مراكز تتبع عند قبوله ألول مرة كممثل مستقل. سوف تظهر مراكز التتبع الثالثة )3يتم منح الممثل المستقل ثالثة )

 TC-003مباشرة من اليسار ومركز التتبع  TC-002في األعلى ومتصل به مركز التتبع  TC-001التكوين التالي: مركز التتبع الرئيسي 

 مباشرة من اليمين.

 

 تأهيل جميع مراكز التتبع 3.02

 

 يتمكن من الحصول على مراكز تتبع إضافية.يتعين أن يقوم الممثل المستقل بتأهيل جميع مراكز التتبع الخاصة به قبل أن 

 

 الحد األدنى لوحدات حجم األعمال 3.03

 

لغرض الحصول على مراكز تتبع إضافية ولغرض تأهيل أحد مراكز التتبع، فإن الحد األدنى لعدد وحدات حجم األعمال الذي يمكن تخصيصه 

 .003و 002ولمراكز التتبع الثانوية  001يسي وحدة حجم أعمال لمركز التتبع الرئ 500( هو 1لمركز تتبع واحد )

 

 الحصول على مراكز تتبع إضافية 3.04
 

وحدة حجم أعمال شخصية  500( األولية للممثل المستقل من خالل تحقيق 3، وبعد تأهل مراكز التتبع الثالثة )3.05رهنًا بالفقرة الفرعية 

وحدة حجم أعمال  1000لكل واحد منها على األقل، يستطيع الممثل المستقل الحصول على مركز تتبع إضافي من خالل الحصول على 

 وحدة حجم أعمال شخصية. 1000( في كل مرة يتم فيها تحقيق 1شخصية. وبعد ذلك، يتم إنشاء مركز تتبع جديد )
 

 مراكز التتبع اإلضافية في معاملة واحدةالحد األقصى لعدد  3.05

 

( إضافيين فقط بحد أقصى في معاملة واحدة بصرف النظر عما إذا كان عدد وحدات حجم 2) (TCيمكن للممثل المستقل إنشاء مركزي تتبع )

 ( أم ال. 2) (TCاألعمال الشخصية المكتسبة قد تجاوزت الحد األدنى لعدد وحدات حجم األعمال المطلوب إلنشاء مركزي تتبع )

 

 

 الموضع 04

 

 حق تحديد الموضع 4.01

 

يحق للُمحيل تحديد موضع مركز التتبع الرئيسي لممثل مستقل قام شخصيًا بإحالته أو أي مراكز تتبع إضافية تم تخصيصها له )ما يعني أن 

وامتدادات مراكز التتبع التالية الخاصة به، وفقاً للتوضيح الوارد في الفقرة  004الممثل المستقل يقرر مكان وضع امتدادات مراكز التتبع 

 بهذه االتفاقية(، على أن يخضع ذلك لقواعد تحديد الموضع الواردة أدناه. 3.04الفرعية 

 

 

 قواعد تحديد الموضع 05

 

 الحد األقصى لمراكز التتبع المتصلة 5.01

 

 بع الرئيسي.يمكن توصيل مركزي تتبع فقط بمركز التت

 

 مركز التتبع الرئيس المباشر 5.02

 

 ( كرئيس مباشر له. 1يمكن أن يحتوي كل مركز تتبع على مركز تتبع واحد )

  



 حق تحديد موضع الُمحيل 5.03

 

رعاية الُمحيل. ل، يتمتع الُمحيل بالحق المنفرد في تحديد موضع مركز التتبع الرئيسي لممثل مستقل يخضع شخصيًا 5.08وفقًا للفقرة الفرعية 

 وفقًا لما هو مذكور سالفًا، يحق للممثل المستقل تحديد موضع أية مراكز تتبع ثانوية مخصصة له.

 

 حقوق تحديد موضع الممثل المستقل 5.04

 

ي تسلسل ة ف، يمكن للممثل المستقل تحديد موضع أي مركز تتبع يحق له تحديد موضعه تحت مراكز التتبع الحالي5.07وفقًا للفقرة الفرعية 

(. لكن ال يمكنه وضع مركز تتبع في موضع يشغله بالفعل مركز تتبع TC-001مرؤوسيه، بدًءا من أي مكان تحت مركز التتبع الرئيسي )

 آخر.

 

 وضع أي مركز فوق مركز التتبع الرئيسي 5.05

 

 غير مسموح للممثل المستقل وضع أي مركز تتبع فوق مركز التتبع الرئيسي له.

 

 وضع أي مركز تحت مركز التتبع الرئيسي 5.06

 

ال يمكن للممثل المستقل وضع أي مركز تتبع، لديه الحق في تحديد موضعه، في مكان ال يكون تحت مركز التتبع الرئيسي له. أو بمعنى 

 من السياسات واإلجراءات. 5.08آخر، ال يمكنه تحديد موضع مركز تتبع بما يناقض الفقرة الفرعية 

 

 TC-003دادات مراكز التتبع التالية لمركز التتبع امت 5.07

 

)أي ابتدأ من  TC-003، ال يجوز تخصيص/ربط كل امتدادات مراكز التتبع التي تنتمي إلى ممثل مستقل تال لـ 5.01بموجب الفقرة الفرعية 

TC-004 .وما يليه( بشكل مباشر بمراكز التتبع القائمة لنفس الممثل المستقل 

 

 الموضع االفتراضي 5.08

 

 في حالة فشل المحيل في تعيين المحالين المباشرين المسجلين حديثًا خالل 

 "أسلوب التعين االفتراضي". 6فترة السماح من تاريخ التسجيل، يسري التعيين االفتراضي بالشكل المذكور في الفقرة 

 

 

 طريقة الموضع االفتراضي 06

 

 الموضع االفتراضي لمركز التتبع 6.01

 

ينهم على فترة السماح من تاريخ التسجيل، يقوم النظام تلقائيًا بتعيفي حالة فشل المحيل في تعيين المحالين المباشرين المسجلين حديثًا خالل 

 للمحيل. 001الفرع ذي الحجم األقل من مركز التتبع 

 001تلقائيًا بتعيين المحالين المباشرين المسجلين حديثًا في الموضع المقابل لموقع مركز التتبع في حالة تساوي الفرعين للمحيل، يقوم النظام 

 للمحيل.
 

 العموالت و/أو المكافآت 07

 

(a)  يحق لجميع الممثلين المستقلين الحصول على ربح التجزئة. ال يؤهل أي عميل ألي مكافآت و/أو عموالت على الرغم من وضع

 الشراء الخاصة به.مركز تتبع في عملية 
 

(b)  .مراكز التتبع المؤهلة والنشطة فقط مؤهلة للحصول على مكافآت و/أو عموالت بخالف ربح التجزئة 
 

(c)  ال يتم صرف عمولة ألي وحدة حجم أعمال تراكمت قبل التنشيط لنفس الممثل المستقل ما لم تحدث في نفس فترة العمولة الخاصة

 بالتنشيط.
 

(d) موالت مدفوعة بموجب خطة التعويض على بيع منتجات الشركة وليس تقديم األشخاص إلى الشركة.تعتمد أية مكافآت و/أو ع 

  



 ربح التجزئة 7.01

 

(a)  كعميل رائه يقوم بش لشخص ماالحصول على ربح تجزئة لكل منتج قام الممثل المستقل شخصياً وبنجاح في ترويجه  للمحيليحق

 بناًء على ذلك من الشركة.تجزئة 

 

(b)  للُمحيل أيًضا الحصول على أرباح التجزئة من الشراء الشخصي األول المؤهل )والذي قد يتضمن أكثر من منتج واحد( بسعر يحق

 التجزئة من قبل مرؤوسيه الذين يخضعون إلحالته شخصيًا.

 

 عمولة الخطوة 7.02

 

(a) متراكمة من شراء المنتجات التي قام بها العمالء يتم دفع عموالت الخطوة إلى الممثلين المستقلين بناًء على وحدات حجم األعمال ال

 أو الممثلون المستقلون. ويكون الممثل المستقل النشط والمؤهل وحده مؤهالً لعمولة الخطوة. 

 

(b)  يتم تخصيص وحدات حجم األعمال لكل نوع من المنتجات بينما يمكن تخصيص أنواع المنتجات المتماثلة لوحدات مختلفة من

 ل.وحدات حجم األعما

 

(c)  عند بيع منتج، ينبغي أن تقوم الشركة بإضافة عدد معين من وحدات حجم األعمال، والذي ينبغي أن يكون مساويًا لوحدات حجم

األعمال الخاصة بذلك المنتج، ألحد مراكز التتبع أو بنك وحدات حجم األعمال الخاص بأحد الممثلين المستقلين الذي قام بشراء 

ويج بيع المنتج إلى أحد العمالء. في حالة بيع أي منتج ألحد العمالء، تقوم الشركة بإضافة قيمة وحدات المنتج نفسه أو نجح في تر

حجم األعمال المخصصة لذلك المنتج إلى بنك وحدات حجم األعمال الخاص بالممثل المستقل الذي نجح في ترويج مبيعات المنتج، 

( أيام إلى مركز التتبع 7لتي تم الحصول عليها بهذه الطريقة خالل سبعة )ويقوم الممثل المستقل بتوزيع وحدات حجم األعمال ا

 الخاص به.

 

(d)  في سلسلة النسب، تمثل مراكز التتبع في الفرع الداخلي لمركز تتبع معين مجموعة المرؤوسين لمركز التتبع الحالي. بينما تمثل

آخر، يشتمل كل مركز تتبع على مجموعة مرؤوسين واحدة مراكز التتبع في الفرع الخارجي مجموعة مرؤوسين أخرى. أو بمعنى 

 ( في الفرع الخارجي له. 1( في الفرع الداخلي له ومجموعة مرؤوسين واحدة )1)

 

(e)  .لكل مركز تتبع، يوجد عداد واحد يقوم بتسجيل تراكم وحدات حجم األعمال لكل مجموعة مرؤوسين خاصة به 

 

(f) تنادًا إلى إجمالي وحدات حجم األعمال المتراكمة في كل من مجموعتي المرؤوسين يجب حساب عمولة الخطوة لكل مركز تتبع اس

 .1بأحد مراكز التتبع كما هو موضح على العدادات الخاصة بهما ووفقًا للجدول 

 

(g)  نبغي ي يتم حساب عمولة الخطوة ودفعها أسبوعيًا. يجب حساب العمولة المستحقة ألحد مراكز التتبع في نهاية فترة العمولة، كما

 ( لم تخضع للعمولة إلى فترة العمولة التالية.BVأن ينتقل أي رصيد متبٍق ألي وحدات حجم أعمال )

 

(h)  يجب 1يتم تغطية الحد األقصى األسبوعي من عمولة الخطوة لكل مستوى تعويض للممثلين المستقلين كما هو موضح في الجدول .

ع واحد في فترة العمولة بعد بلوغ الحد األقصى لعمولة الخطوة ( متراكمة ضمن أسبوBVمصادرة أي وحدات حجم أعمال )

 األسبوعية لفترة العمولة تلك، ويجب عدم حسابها ألي عمولة خطوة مستحقة للممثل المستقل.

 

 (EPO)الدفع المبكر خيار 7.03
 

مطلوب الفرع ذي الحجم األقل ال فريق فقط على الممثلين المستقلين المؤهلين والمنشطين حديثًا الذين حققوا (EPO)يسرى خيار الدفع المبكر

يتم و لمركز التتبع الرئيسي في دور عمولة الخطوة األولى خالل الفترة الزمنية المحددة. وال يتعلق هذا األمر بتصنيف الممثل المستقل الجديد

 .1حسب الجدول  احتساب إجمالي مبلغ السداد

 

كما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، يجب تنشيط الممثل المستقل من خالل إحالة محالين مؤهلين موجودين على كل جانب من مركز التتبع 

 يتيح التنشيط الذاتي للممثل المستقل استخدام خيار السداد المبكر. الخاص به من أجل التأهل لخيار السداد المبكر. وال

 

أسابيع من  4وحدة حجم أعمال مطلوبة على الفرع األقل حجًما خالل أول  1000ويجب أن يحقق أي ممثل مستقل جديد مؤهل ومنشط أول 

 .1من الملحق رقم  2كما هو موضح في الجدول رقم  تاريخ التسجيل لكي يتأهل لتلقي دفعة السداد المبكر

 



الفرع ذي الحجم األقل خالل فريق وحدة حجم أعمالمطلوبة ب 1000بعد ذلك، يجب أن يحقق الممثل المستقل الجديد المؤهل والنشط ثاني 

من الملحق  2كما هو موضح في الجدول رقم  أسابيع من تاريخ التسجيل حتىيصبح مؤهالً للحصول على خيار الدفع المبكر المقابل 6أول 

 .1رقم 

 

( الحصول على Bronze Starإجراء السداد المبكر: يمكنللممثل المستقل الجديد المؤهل والنشط الموضوع بالتصنيف األول ) مثال على

األقل حجًما لديه خالل األربعة أسابيع  وحدات األعمالفرع فريق وحدة حجم أعمال يتم تكوينها في  1,000دوالًرا أمريكيًا فوًرا مقابل أول 50

وحدة حجم أعمال خالل أول ستة  1,000الفرع األقل حجًما إلى ثاني فريق دوالًرا أمريكيًا أخرى عند وصول 50األولى من تاريخ تسجيله و

دوالر أمريكي  100ي يقدر بقيمة المحدد لتصنيفه النشط والذ 1أسابيع من تاريخ التسجيل. ويتم دفع الرصيد المتبقي إلجمالي دفع الخطوة 

 وحدة حجم أعمال ثالثة على الفرع األقل حجًما.  1000بمجرد تحقيق 

 

 50دوالر أمريكي على دفعات تساوي كل منها  200، يتم تسديد إجمالي مبلغ يساوي Bronze Star Rankبمعنى آخر، بالنسبة لتنصيف 

وحدة  3000إلجمالي  1000لثالث  USD 100وحدة حجم أعمالو 1000ثانيدوالر أمريكيل 50( و BVوحدة حجم أعمال ) 1000ألول

 .2. برجاء الرجوع إلى الجدول 1، دورة العمولة 1لفرع ذي الحجم األقل للخطوة فريق احجم أعمال ل

 
 

 ( وعموالت المبيعات المكررةRSPنقاط المبيعات المكررة ) 7.04
 

نقطة  10000يمكن للممثل المستقل تحويل نقاط المبيعات المكررة التي حصل عليها إلى نقود على أساس سعر التحويل القياسي المقدر بقيمة 

 دوالر أمريكي. 300مبيعات مكررة : 

 

ممثل المستقل النشط من عشرة والتي يمكن أن يحصل عليها ال QNETتشير نقاط المبيعات المكررة إلى النقاط المعينة لكل منتج من منتجات 

 .حسب التصنيف الحالي الخاص به بحد أقصىRSPمستويات دفع 

 

 وتُسمى النقود المحولة من نقاط المبيعات المكررة المكتسبة عمولة المبيعات المكررة.

 

يجب أن يستوفي الممثل المستقل الحدد األدنى لالحتفاظ بنقاط المبيعات المكررة الشهرية للتصنيف الحالي، من بيعه بالتجزئة أو عمليات 

بحد أقصى  RSPمستويات دفع 10لالستهالك الشخصي، من أجل الحصول على نقاط مبيعات مكررة من  QNETالشراء ألي من منتجات 

 لي.بناًء على ترتيبه الحا

 

 

 تغيير العموالت و/أو المكافآت 7.05
 

يجوز للشركة، حسب تقديرها الشخصي، استبدال جداول خطة التعويض الحالية أو تعديلها لتغيير الطريقة أو المبلغ الوارد بها أو يمكنها 

 إضافة أو حذف أي شيء من أو إلى الجداول. 

 

أو حذف الجداول الموجودة بخطة التعويض أن تقوم بإرسال إخطار مسبق خالل فترة ويتعين على الشركة عندما ترغب في استبدال أو تغيير 

و أ كافية من الوقت إلى الممثلين المستقلين من خالل نشر التغيير المذكور على موقعها الرسمي. ويجب أن يسري االستبدال الجديد أو التغيير

 .الحذف مباشرة عند انتهاء فترة اإلخطار المحددة بوقت كافي

 

 

 التنشيط والتأهيل 80

 

 التأهيل 8.01

 

(a)  لتأهيل أحد مراكز التتبع، يمكن للممثل المستقل أن يستخدم فقط وحدة حجم األعمال المخصصة للمنتج الذي اشتراه شخصيًا أو نجح

 في ترويجه ألحد العمالء.

 

(b) ( قبل أن 001يتعين على الممثل المستقل تأهيل مركز التتبع الرئيسي الخاص به ).يقوم بتأهيل مراكز التتبع األخرى الخاصة به 

 

(c)  بعد تأهيل الممثل المستقل لمركز التتبع الرئيسي الخاص به، يجوز له تخصيص وحدات حجم األعمال المتبقية إلى امتدادات مراكز

لخاص به، الرئيسي االتتبع األخرى. بمعنى آخر، بمجرد قيام الممثل المستقل بتخصيص وحدات حجم أعمال المؤهلة لمركز التتبع 



يعتبر مركز التتبع الرئيسي مؤهالً وإذا قام الممثل المستقل بتخصيص وحدات حجم أعمال المتدادات مراكز تتبع أخرى، يعتبر 

 امتدادات مراكز التتبع األخرى أيًضا مراكز تتبع مؤهلة.

 

 التنشيط 8.02

 

وحدة حجم أعمال على كل جانب في أي من  500يق وتخصيص حد أدنى ويمكن للممثل المستقل المؤهل تنشيط مركز التتبع من خالل تحق

 مراكز التتبع الخاصة به.

 

 يمكن ألي ممثل مستقل مؤهل تنشيط تمثيله من خالل ثالثة طرق.

 

(a)  ( وحدة أعمال لكل جانب 500يحقق الممثل المستقل حجم أعمال من مبيعات التجزئة ويخصص خمسمائة ) -البيع بالتجزئة

 من جانبي أي مركز تتبع لممثل مستقل؛ 

 

(b مزيج من مبيعات التجزئة والمشتريات الشخصية أو المحالين المباشرين المؤهلين )- ( وحدة أعمال 500تخصيص خمسمائة )

لتجزئة ومشتريات الممثل على األقل لكل جانب من جانبي أي مركز تتبع لممثل مستقل من خالل مزيج من حجم أعمال مبيعات ا

 بغرض االستهالك الشخصي أو المحالين المباشرين المؤهلين. QNETالمستقل من منتجات 

 

(c اإلحالة المباشرة )- ( على األقل على كل جانب من جانبي مركز تتبع الممثل المستقل.1ضع محال مباشر مؤهل واحد ) 

 

 

 تشغيل العدادات الخاصة بمركز التتبع 8.03

 

 تشغيل العدادات الخاصة بمركز تتبع بعد تأهيلها وتنشيط الممثل المستقل الخاص بها.يتم 

 

 

 

 الترقية 09

 

 مستويات التعويض 9.01

 

( مستويات لتعويض الممثل المستقل في الخطة الرئيسية وخطة نقاط المبيعات المكررة بغرض منح عموالت الخطوة وعموالت 7)سبعة توجد 

لين والمبيعات المكررة المشتقة من نقاط المبيعات المكررة المكتسبة. لذلك، فالترتيب التصاعدي لمستويات التعويض هو كما تم تحديده في الجد

 .1من الملحق  6و 1

 

 

 

 الترقية إلى تصنيف أعلى 9.02

 

خالل  QNET مكافآتيمكن ترقية الممثلين المستقلين إلى تصنيف أعلى على أساس تحقيق المتطلبات المخصصة لكل تصنيف في خطة 

 .فترة شهر محدد

 

 .3( موضح في الجدول 7)السبعة للتصنيفات  شهر لكل التقدم في التصنيف واالحتفاظ به الحد األدنى لمتطلبات 

 

 .4( في خطة نقاط المبيعات المكررة موضح في الجدول 5الحد األدنى للمتطلبات لكل شهر للتصنيفات الخمسة )

 

 تخفيض التصنيف 9.03

 

ولكن يتم الدفع الحالي  ، فإنه يحتفظ بتصنيفهبالتصنيف الشهريعندما يخفق أحد الممثلين المستقلين في تحقيق الحد األدنى لمتطلبات االحتفاظ 

 له على أساس التصنيف األقل المقابل لما حققه.

 



في الخطة الرئيسية وخطة  الممثل المستقل أو بعده تحت تصنيف 2017يوليو  22الذين يسجلون يوم الجدد سيتم وضع الممثلين المستقلين 

 Silver Starو Bronze Starة، تتم ترقيتهم إلى نقاط المبيعات المكررة، وبالتالي عند تحقيق متطلبات التقدم في التصنيف الضروري

وفقًا لذلك. ومع ذلك، إذا تعذر على Blue Diamond StarوDiamond Starو Platinum StarوSapphire StarوGold Starو

يف نلدفع لهم حسب التصاالممثلين المستقلين تحقيق االحتفاظ بالتصنيف الحالي في اإلطار الزمني، فإنهم يحتفظون بتصنيفهم الحالي لكن يتم 

. وفي مثل هذه الحالة، ال يجوز دفع مستحقات Silver Starاألقل وفقًا لما حققوه. يكون أقل تصنيف يمكن تخفيض الممثل المستقل إليه هو 

 Blueو Diamond Starو Platinum Starو Sapphire Starو Gold Starالممثلين المستقلين الجدد الذين تمت ترقيتهم إلى تصنيفات 

Diamond Star  مقابل تصنيف أقل من تصنيفSilver Star  .بأي حال من األحوال 

 

إذا تعذر على الممثلين   بتصنيفهم الحالي لكن 2017يوليو  22سيحتفظ الممثلون المستقلون الحاليون الذين سجلوا وحققوا تصنيفًا معينًا قبل 

كن يتم الدفع لهم حسب ل الخاص بهم الحالي اللقب  المستقلين تحقيق االحتفاظ بالتصنيف الحالي في اإلطار الزمني، فإنهم يحتفظون بتصنيف

 حققوه.  الدفع الذييف نتص

 

 . حذف وحدات حجم األعمال الخاصة بحالة ممثل مستقل معينة10

 

التتبع الخاص بممثل مستقل بواحدة من القيم التالية، تنتهي صالحية جميع وحدات حجم األعمال الموجودة في  في حالة تمييز حالة مركز

 (:0عدادات وحدات الحجم اليمنى واليسرى وفي بنك وحدات األعمال وتصبح قيمتها صفًرا )

 

(a) “مفصول" أو" 

(b) باطل" أو" 

(c) ."ملغي" 

 التي تم حسابها لرؤوساء الممثل المستقل المعني.لن يتم إجراء أية خصومات من وحدات حجم األعمال 

 ألغراض هذه الفقرة:

 

a)  الممثل المستقل "المفصول" هو الشخص الذي تم إيقاف حالة التمثيل الخاصة به من قبل شركةQNET  بسبب انتهاكه لسياسات

 أو قواعد السلوك الخاصة بها.  QNETوإجراءات شركة 

b)  الذي تم إيقاف حالة التمثيل المستقل الخاصة به بمحض إرادته من خالل قيامه بإلغاء أوامر الممثل المستقل "الباطل" هو الشخص

 الشراء ورسوم التسجيل الخاصة به. 

c)  الممثل المستقل "الملغى" هو الشخص الذي تم إنهاء حالة التمثيل الخاصة به بمحض إرادته من خالل قيامه بإلغاء المنتجات التي

   شهًرا من تاريخ التسجيل. 12خالل  تم دفع سعرها بشكل جزئي

 

 

 "Q10أو" المحسنة QNETخطة مكافآت .11

 

وتلقائيًا، سيخضع كل الممثلين المستقلين الحاليين  .QNETمكافآت خطة عدة تحسينات ل، ستطرح الشركة 2017يوليو  22بدايةً من 

 والجدد لقواعد األعمال الجديدة كما هو محدد أدناه:

 

من وحدات حجم األعمال ونقاط المبيعات المكررة الفرصة للحصول على عموالت/مكافآت المستقلين ستتوفر لدى كل الممثلين  .1

 .الخاصة بمشترياته الشخصية ومبيعات البيع بالتجزئة والمبيعات للمروؤسين

 

 :QNETخطة مكافآت  ( التالية من7من حق الممثل المستقل الحصول على أنواع المكافآت/العموالت السبعة ) .2

 

 ربح البيع بالتجزئة .1

 (EPOخيار الدفع المبكر ) .2

 عمولة الخطوة .3

 عمولة المبيعات المكررة .4

 التقدم في التصنيف .5

 االحتفاظ بالتصنيف .6

 حوافز طوال العام .7



 

( تصنيفات مع مستوى المكافأة المعين ومستوى دفع نقاط المبيعات 7يستطع الممثل المستقل التقدم في التصنيف حتى سبع ) .3

. 1على الترتيب من الملحق رقم  5والجدول رقم  1كما هو موضح في الجدول رقم  QNETالمكررة في خطة مكافآت 

 :( هي7التصنيفات السبعة )

 

1. Bronze Star 

2. Silver Star 

3. Gold Star 

4. Sapphire Star 

5. Platinum Star 

6. Diamond Star  

7. Blue Diamond Star 

 

 1يوجد حد أقصى للدفع لكل مركز تتبع في األسبوع على أساس تصنيف الدفع للممثل المستقل كما هو موضح في الجدول رقم  .4

 . ويتباين الحد األقصى للدفع حسب تصنيف الدفع للممثل المستقل.1من الملحق رقم 

 

يجب على الممثل المستقل تحقيق المتطلب األساسي ومتطلبات التقدم في التصنيف الشهرية للتصنيف التالي خالل فترة شهر  .5

. وال يسمح للممثل المستقل بتخطي تصنيف عند 1من الملحق رقم  3محدد للتقدم في التصنيف كما هو موضح في الجدول رقم 

 التقدم إلى تصنيف أعلى.

 

المستقل تحقيق متطلبات االحتفاظ بالتصنيف الشهرية خالل فترة شهر محددة لالحتفاظ بلقبه الحالي وتصنيف يجب على الممثل  .6

 الدفع ومستوى المكافآت شهريًا.

 

أو أعلى، سوف يتم تخفيض تصنيفه إلى  Gold Starفي حالة إخفاق الممثل المستقل في االحتفاظ بالتصنيف الشهري لتصنيف  .7

 .Silver Starحققه من إنجاز لكن ال يتم حفض تصنيفه إلى تصنيف أقل من  تصنيف دفع أقل حسب ما

 

يحق للممثل المستقل النشط الحصول على نقاط المبيعات المكررة من عمليات الشراء الشخصية التي يقوم بها ومبيعات البيع  .8

اس تصنيفه الحالي. ويجب على على أس( مستويات دفع بحد أقصى 10حتى عشرة ) بالتجزئة والمبيعات المكررة لمرؤوسيه

نقطة مبيعات مكررة شخصية لالحتفاظ بحالة النشاط ويحق له الحصول على عموالت المبيعات  50الممثل المستقل تحقيق 

 المكررة.

 

نقطة مبيعات مكررة شخصية خالل فترة شهر محددة سوف يتم ضغطه وإلغاء  50في حالة إخفاق الممثل المستقل في تحقيق  .9

 المبيعات المكررة القادمة من المبيعات المكررة لمرؤوسيه في هذا الشهر. جميع نقاط

 

يعتمد مستوى دفع نقاط المبيعات المكررة للممثل المستقل النشط على تصنيف الدفع الحالي الخاص به كما هو موضح في  .10

 .2ع نقاط المبيعات المكررة رقم . وتتم مضاعفة قيمة نقاط المبيعات المكررة من مستوى دف1من الملحق رقم  5الجدول رقم 

 

 300نقطة مبيعات مكررة: 10000باستخدام معدل التحويل يتم تحويل نقاط المبيعات المكررة المكتسبة إلى مبالغ نقدية أسبوعيًا  .11

 دوالر.

 

الذين ينحجون في االحتفاظ باللقب وتصنيف الدفع  Blue Diamond Starو Diamond Starيحقق ألصحاب تصنيف  .12

من الملحق  4( أشهر متتالية الحصول على مكافآت االحتفاظ بالتصنيف كما هو موضح في الجدول رقم 6الخاص بهم لستة )

 .1رقم 

 

اإلنجاز لكن  في الحال خالل أسبوع المبيعات نفسه الذي تم فيهSilver Starو Bronze Starالتقدم في التصنيف إلى يسري  .13

 سوف عرض التصنيف على موقع الويب فيما بعد في األسبوع الثالث من اإلنجاز في نفس الشهر.

 

والتصنيفات األعلى في األسبوع األول من الشهر التالي لتحقيق اإلنجاز لكن يتم  Gold Starيسري التقدم في التصنيف إلى  .14

 ثالث.عرض التصنيف في موقع الويب فيما بعد في األسبوع ال

 

 -----------------تُرك الجزء المتبقي من هذه الصفحة فارًغا عن قصد  ----------------------



 

 1الجدول

 

 مستوى المكافآت لكل تصنيف (أ)

 

BLUE 

DIAMOND 

STAR 

DIAMOND 

STAR 

PLATINUM 

STAR 

SAPPHIR

E STAR 

GOLD 

STAR 

SILVER 

STAR 

BRONZE 

STAR 

 حجم األعمال الجماعي 

 أقلفريق بحجم 
 الخطوة

$325.00 $300.00 $275.00 $260.00 $250.00 $225.00 $200.00 
وحدة حجم  3000

 أعمال جماعية
1 

$325.00 $300.00 $275.00 $260.00 $250.00 $225.00 $200.00 
وحدة حجم  3000

 أعمال جماعية
2 

$325.00 $300.00 $275.00 $260.00 $250.00 $225.00 $200.00 
وحدة حجم  3000

 أعمال جماعية
3 

$325.00 $300.00 $275.00 $260.00 $250.00 $225.00 $200.00 
وحدة حجم  3000

 أعمال جماعية
4 

$325.00 $300.00 $275.00 $260.00 $250.00 $225.00 $200.00 
وحدة حجم  3000

 أعمال جماعية
5 

نقاط  10*

إيصال 
 إلكتروني

نقاط  10*

إيصال 
 إلكتروني

نقاط  10*

 إيصال إلكتروني

نقاط  10*

إيصال 
 إلكتروني

نقاط  10*

إيصال 
 إلكتروني

نقاط  10*

إيصال 
 إلكتروني

نقاط  10*

إيصال 
 إلكتروني

وحدة حجم  3000

 أعمال جماعية
6 

 

 .اإللكتروني لالستردادQNET( نقاط دورة ويمكن استخدامها السترداد المنتجات في متجر10تساوي )(EP)نقطة اإليصال اإللكتروني*

 

 (TCالحد األقصى لعمولة الخطوة األسبوعية لكل مركز تتبع ) (ب)

 
BLUE 

DIAMOND 

STAR 

DIAMOND 

STAR 

PLATINUM 

STAR 

SAPPHIRE 

STAR 

GOLD 

STAR 

SILVER 

STAR 

BRONZE 

STAR 
 التصنيف 

 $325.00   $300.00   $275.00   $260.00   $250.00   $225.00   $200.00  
الدفع حسب 

 الخطوة

90 80 70 65 60 50 40 

الحد األقصى 

لعدد الخطوات 

لكل مركز تتبع 

(TC ) 

الحد األدنى   $6,800.00   $9,450.00   $12,500.00   $14,300.00   $16,225.00   $20,100.00   $24,375.00 

لعموالت 

الخطوة لكل 

مركز تتبع 

(TC ) 

نقطة  150+ 

 إيصال إلكتروني

نقطة  130+ 

 إيصال إلكتروني

نقطة  110+ 

 إيصال إلكتروني

نقطة  100+ 

 إيصال إلكتروني

نقطة  100+ 

 إيصال إلكتروني

نقطة  80+ 

 إيصال إلكتروني

نقطة  60+ 

 إيصال إلكتروني

 

 

  



 : الدفع المبكر2الجدول 

 المدى الزمني
 الدفع المبكر 

 )بالدوالر األمريكي(

 وحدة حجم األعمال الجماعية 

 فريق بحجم أقل

وحدة حجم أعمال جماعية لفريق  1000( تحقيق أول IRعلى الممثل المستقل )يجب 

 أسابيع من تاريخ التسجيل 4الفرع األقل خالل أول 
 وحدة حجم أعمال جماعية 1000 $50

وحدة حجم أعمال جماعية لفريق  1000( تحقيق ثاني IRيجب على الممثل المستقل )

 التسجيل أسابيع من تاريخ 6الفرع األقل خالل أول 
 وحدة حجم أعمال جماعية 1000 $50

 وحدة حجم أعمال جماعية 1000 * 100$ غير متوفر

Bronze Star دوالر أمريكي لتصنيف 200التي تساوي  1رصيد الدفع لعمولة الخطوة  *



 : متطلبات التقدم في التصنيف واالحتفاظ به شهريًا3الجدول 
 

BLUE 

DIAMOND 

STAR 

DIAMOND 

STAR 

PLATINUM 

STAR 

SAPPHIRE 

STAR 

GOLD 

STAR 

SILVER 

STAR 

BRONZE 

STAR 
 المتطلبات

 مؤهل ونشط 

يجب أن يكون 

صاحب تصنيف 

Diamond Star 

 مؤهل ونشط 

يجب أن يكون 

صاحب تصنيف 

Platinum Star 

 مؤهل ونشط

يجب أن يكون صاحب  

 Sapphireتصنيف 

Star 

 مؤهل ونشط

يجب أن يكون  

صاحب تصنيف 

Gold Star 

 مؤهل ونشط

ويجب أن يكون 

صاحب تصنيف 

Silver Star 

 مؤهل ونشط 

ويجب أن يكون صاحب 

 Bronze Starتصنيف 

 الممثل المستقل المسجل، 

 مؤهل ونشط
 المتطلبات المسبقة

 *50   *50   *50   *50   *50  

 نقطة مبيعات مكررة  50* 

 )اختياري(

الممثل يجب أن يحقق 

نقطة مبيعات  50المستقل 

مكررة لكي يستحق التأهل 

للحصول على نقطة 

 مبيعات مكررة

نقطة مبيعات  50* 

 مكررة 

 )اختياري(

يجب أن يحقق الممثل 

نقطة  50المستقل 

مبيعات مكررة لكي 

يستحق التأهل للحصول 

على نقطة مبيعات 

 مكررة

نقاط المبيعات 

( RSPالمكررة )

 الشخصية

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر

 1الخيار 

إحاالت مباشرة مؤهلة  3

وحدة حجم أعمال  500مع 

 لكل إحالة

 

 2الخيار 

إحالتان مباشرتان مؤهلتان 

وحدة حجم  1000بقيمة 

 أعمال لكل إحالة

 )متطلب لمرة واحدة فقط(

 غير متوفر
اإلحاالت 

 المباشرة المؤهلة

حجم وحدة  3000

 أعمال

وحدة حجم  2000

 أعمال

وحدة حجم  1000

 أعمال

وحدة حجم  1000

 أعمال

وحدة حجم  500

 أعمال
 غير متوفر غير متوفر

وحدة حجم 

األعمال المباشرة 

(DVB**** ) 

)من مبيعات البيع 

بالتجزئة أو 

اإلحاالت 

المباشرة، الجديدة 

 أو الحالية(

نقطة  20,000

مبيعات مكررة 

 جماعية

 

 7500 بحد أقصى

نقطة مبيعات مكررة 

جماعية لكل مرؤوس 

( فروع 3من ثالثة )

مختلفة على األقل في 

 خط اإلحالة

نقطة  15,000

مبيعات مكررة 

 جماعية

 

 7500بحد أقصى 

نقطة مبيعات 

مكررة جماعية 

لكل مرؤوس من 

( 2فرعين )

مختلفين على 

األقل في خط 

 اإلحالة

نقطة مبيعات  5,000

 مكررة جماعية

 

نقطة  2500ى بحد أقص

مبيعات مكررة جماعية 

لكل مرؤوس من 

( مختلفين 2فرعين )

على األقل في خط 

 اإلحالة

نقطة مبيعات  2000

مكررة جماعية من 

المرؤوسين في خط 

 اإلحالة

نقطة مبيعات  600

مكررة جماعية من 

المرؤوسين في خط 

 اإلحالة

 غير متوفر غير متوفر

نقاط مبيعات 

مكررة 

 جماعية**

 الخطوات غير متوفر غير متوفر 2 40 120 200 320

مرؤوسين )أي  10

 مرؤوس(

يتقدمون/يحافظون 

على تصنيف 

Platinum Star  أو

 أعلى 

من  7)بحد أقصى 

أي جانب لمركز 

 (TC 001التتبع 

 

 و 

 

 مرؤوسان 

يتقدمون/يحافظون 

على تصنيف 

Diamond Star  أو

 أعلى

في كل جانب من  1)

 TCمركز التتبع 

 1األقل ، على 001

 في خط اإلحالة(

مرؤوًسا )أي  30

 مرؤوس(

يتقدمون/يحافظون 

على تصنيف 

Sapphire Star 

 أو أعلى 

 21)بحد أقصى 

من أي جانب 

 TCلمركز التتبع 

001) 

 

 و 

 

مرؤوس )في  1

 خط اإلحالة(

يتقدمون/يحافظون 

على تصنيف 

Platinum Star 

 أو أعلى

مرؤوسين في خط  5

 اإلحالة

يتقدمون/يحافظون على 

 Sapphireتصنيف 

Star  أو أعلى 

 

 و

 

مرؤوسين في خط  10

 اإلحالة

يتقدمون/يحافظون على 

 Gold Starتصنيف 

 أو أعلى

مرؤوسين في خط  5

 اإلحالة

يتقدمون/يحافظون 

 Goldعلى تصنيف 

Star أو أعلى 

 األداء الجماعي غير متوفر غير متوفر غير متوفر

الوفاء بمتطلبات 

 Blueف تصني

Diamond Star 

 3الشهرية لمدة 

 شهور متتالية ***

الوفاء بمتطلبات 

تصنيف 

Diamond Star 

الشهرية لمدة 

شهرين متتاليين 

*** 

الوفاء بمتطلبات 

 Platinumتصنيف 

Star  الشهرية لمدة

 شهرين متتاليين ***

االحتفاظ بتصنيف     

 الدفع



. يمكن ترحيل نقاط المبيعات المكررة الشخصية QNET*تم تحقيقه من خالل الشراء الشخصي أو مبيعات البيع بالتجزئة لمنتجات 

نقطة مبيعات مكررة شخصية متطلب اختياري للتقدم في التصنيف أو االحتفاظ به لتصنيف  50حتى عام واحد من تاريخ المعاملة.  

BronzeStarوSilverStar. 

 حقيقه من مرؤوسين في خط اإلحالة.**تم ت

 ( واحد.1وأعلى، حقق المتطلبات لمدة شهر ) PlatinumStar***لالحتفاظ بتصنيف 

****يمكن تجميع وحدات حجم األعمال المباشرة بشكل تراكمي من عمالء البيع المباشر الذين تمت إحالتهم بشكل مباشر والمحالين 

 ترحيل نقاط المبيعات المكررة المباشرة حتى عام واحد من تاريخ المعاملة.المباشرين )الجدد والحاليين(. يمكن 

 

 

 : مكافأة التقدم في التصنيف4الجدول 

 

BLUE DIAMOND STAR DIAMOND STAR التصنيف 

$30,000  $10,000  
 6حقق متطلبات االحتفاظ بالتصنيف لمدة 

 أشهر متتالية

 

 المكررة لكل تصنيف : مستويات دفع نقاط المبيعات5الجدول 

 

BLUE 

DIAMOND  

STAR 

DIAMOND  

STAR 

PLATINUM  

STAR 

SAPPHIRE  

STAR 

GOLD  

STAR 

SILVER  

STAR 

BRONZE  

STAR 
 الممثل المستقل

متطلبات نقاط 

المبيعات 

المكررة 

(RSP) 

10 9 8 7 6 5 5 5 
مستوى دفع نقاط 

المبيعات المكررة 

 لكل تصنيف

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

نقطة  50* 

 مبيعات مكررة

الحد األدنى 

لمتطلبات نقاط 

المبيعات المكررة 

 لكل شهر

 

 50 شراء شخصية للممثل المستقل أو من مبيعات البيع بالتجزئة نقطة مبيعات مكررة من عملية 
 

 جميع الحقوق محفوظة. QNet Ltdلشركة  2017-2004© حقوق الطبع والنشر 

 2017 نوفمبر 18آخر تحديث بتاريخ 

 

 

 


