


A 

B001 C001 

2 CUV & 1QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

          :1السٌنارٌو 
    

 .  مؤهل للحصول على وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة قبل فترة العرض التروٌجً Aالسٌد 
 .  بشراء أحد المنتجات باستخدام وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة للمشاركة فً العرض التروٌجً Aقام السٌد 
 .وحصل كل منهما على وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً  Cو Bبإجراء إحالة مباشرة لكل من  Aقام السٌد 

  
 .   Cو Bنقاط مكافأة من كل من  10 ونقاط مكافأة من عملٌة الشراء الخاصة به  10نقطة مكافأة، أي  30على  Aونتٌجة لذلك حصل السٌد 

  
 .نقطة 50نقطة نظًرا ألنها أقل من  30ال ٌتم الحصول على أٌة مبالغ نقدٌة مقابل 
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 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة



 :  2السٌنارٌو 

 .  وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة واحدة قبل فترة العرض التروٌجً ۵/۰مؤهل للحصول على  Aالسٌد 
 .  بشراء أحد المنتجات باستخدام وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة أثناء فترة العرض التروٌجً Aقام السٌد 
 .  وحصل كل منهما على وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً  Cو Bبإجراء إحالة مباشرة لكل من  Aقام السٌد 

خالل فترة العرض  G و Fو E و Dبتنشٌط مراكز التتبع الخاصة بهما من خالل إحالة اثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن المؤهلٌن وهما   Cو Bقام كل من 

 .  التروٌجً
  

نقطة مكافأة من اإلحاالت المباشرة لكل  20 و  Cو Bنقاط مكافأة من كل من  10نقطة مكافأة، وتفصٌلها كالتالً  70على  Aونتٌجة لذلك حصل السٌد 

 .  على التوالً G و Fو E و Dمن 
  

 .دوالر 150نقطة هو  70المقابل النقدي لقٌمة 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة

A001 

1.5 CUV & 1QUV 
10 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  D E F G 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 

+ 20 points + 20 points 

 2012ٌناٌر  27إلى  2011أكتوبر  29 –فترة العرض التروٌجً 



 :  3السٌنارٌو 

 .  أثناء فترة العرض التروٌجً AAتم تأهٌل السٌد 
وحصل كل منهما على وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة  Eو Dو Cو Bبإجراء إحالة مباشرة لكل من  AAقام السٌد 

 .  خالل فترة العرض التروٌجً
  

نقاط مكافأة من كل  10 ونقاط من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة تفصٌلها كالتالً 50على  AAونتٌجة لذلك حصل السٌد 

 .   Eو  Dو Cو Bالُمحالٌن المباشرٌن المؤهلٌن 
  

 .دوالر 150نقطة مكافأة هو  50المقابل النقدي لقٌمة 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة

AA 

1.5 CUV & 1QUV 
10 points  

B 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

D 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

E 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  
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 : 4السٌنارٌو 

 .  قبل فترة العرض التروٌجً BBتم تأهٌل السٌد 
وحدة حجم خاضعة للعمولة تم الحصول علٌها أثناء عرض الرواد  ۵/۰وحدة حجم خاضعة للعمولة منها  1بعملٌة شراء وتمكن من تجمٌع  BBقام السٌد 

 .  وحدة حجم خاضعة للعمولة أثناء فترة العرض التروٌجً ۵/۰بٌنما حصل على 
 .وتم تأهٌل كل منهما بوحدة حجم خاضعة للعمولة خالل فترة العرض التروٌجً  Cو Bبإجراء إحالة مباشرة لكل من  BBقام السٌد 

 .بتنشٌط مراكز التتبع الخاصة بهما من خالل إحالة اثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن المؤهلٌن خالل فترة العرض التروٌجً  Cو Bقام كل من 
  

(  C)و( B)نقاط مكافأة من كل من  10 ونقاط مكافأة من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة تفصٌلها كالتالً 70على  BBونتٌجة لذلك حصل السٌد 

 (.  Cتنشٌط ) G و Fو( Bتنشٌط ) E و Dنقطة مكافأة من  20المؤهلٌن و
  

 .دوالر 150نقطة هو  70المقابل النقدي لقٌمة 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة

BB 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  D E F G 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 

+ 20 points + 20 points 

 2012ٌناٌر  27إلى  2011أكتوبر  29 –فترة العرض التروٌجً 
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 :  5السٌنارٌو 

 .  أثناء فترة العرض التروٌجً Aتم تأهٌل السٌد 
 .  أثناء فترة العرض التروٌجً  Jو  Iو Hو  Cو Bبإجراء إحالة مباشر لكل من  Aقام السٌد 

 .  وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة أثناء فترة العرض التروٌجً 1بشراء أحد المنتجات بقٌمة   Jو  Iو  Hو C و Bوقام كل من كل من 
خالل فترة العرض ( بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة)بتنشٌط مراكز التتبع الخاصة بهما من خالل إحالة اثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن المؤهلٌن   Cو Bقام كل من 

 .  التروٌجً
  

  10 و( ج)و( ب)نقطة مكافأة من كل ُمحال تم تنشٌطه  30 ونقاط مكافأة من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة، وتفصٌلها كالتالً 100على  Aونتٌجة لذلك حصل السٌد 

 .  نقاط مكافأة من الُمحالٌن المؤهلٌن
   Jو  Iو Hمن 

  
 دوالر نقًدا  500نقطة مكافأة أي ما ٌعادل  10على  Aٌحصل السٌد 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة
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A 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  D E F G 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 

H 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

I 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

J 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 



 :  6السٌنارٌو 

 .  Early Birdأثناء فترة  Aتم تأهٌل السٌد 
  

وحصل كل منهما على وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة عرض   Eو  Dو  Cو Bبإجراء إحالة مباشرة لكل من  AAقام السٌد 

Early Bird  . 
  

نقاط مكافأة من كل الُمحالٌن المباشرٌن  10 ونقاط من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة تفصٌلها كالتالً 50على  Aونتٌجة لذلك حصل السٌد 

 .   Eو  Dو  Cو Bالمؤهلٌن 
  

 .  دوالر نقًدا 200نقطة مكافأة أي ما ٌعادل  50على  Aٌحصل السٌد 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة
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AA 

1 CUV & 1QUV 
10 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  D 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

E 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  



 :  7السٌنارٌو 

 . Early Birdبوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة عرض  Aتأهل السٌد 
 . Early Birdأثناء فترة   Kو  Jو  Iو  Hو  Cو Bبإجراء إحالة مباشر لكل من  Aقام السٌد 

 . Early Birdوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة أثناء فترة  1بشراء أحد المنتجات بقٌمة   Kو  Jو  Iو  Hو  Cو Bوقام كل من كل من 
خالل ( بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة) F&Gو D&Eبتنشٌط مراكز التتبع الخاصة بهما من خالل إحالة أثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن المؤهلٌن  Cو Bقام كل من 

 .  Early Birdفترة عرض 
  

نقاط  10 و( ج) و( ب)نقطة مكافأة من كل ُمحال تم تنشٌطه  30 ونقاط مكافأة من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة، وتفصٌلها كالتالً 110على  Aونتٌجة لذلك حصل السٌد 

 .Kو Jو Iو Hمكافأة من 
  

 .دوالر 600نقطة هو  110المقابل النقدي لقٌمة 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة
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 2011دٌسمبر  23إلى  2011أكتوبر  29من  – Early Birdفترة عرض الرواد 

A 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  D E F G 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 

H 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

I 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

J 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

K 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 



 :  8السٌنارٌو 

 . Early Birdبوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة عرض  Aتأهل السٌد 
 . Early Birdأثناء فترة   Kو  Jو  Iو  Hو  Cو Bبإجراء إحالة مباشر لكل من  Aقام السٌد 

 . Early Birdوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة أثناء فترة  1بشراء أحد المنتجات بقٌمة   Cو Bوقام كل من كل من 
خالل فترة العرض ( بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة) G و Fو E و Dبتنشٌط مراكز التتبع الخاصة بهما من خالل إحالة اثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن المؤهلٌن   Cو Bقام كل من 

 .  التروٌجً
 .  ولكن قبل انتهاء العرض التروٌجً Early Birdوحدة حجم قابلة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة بعد فترة عرض  1منتج بقٌمة بشراء   Kو  Jو  Iو Hقام كل من 

  
 .  نقطة مكافأة أثناء فترة العرض التروٌجً العادي 40 و Early birdنقطة مكافأة أثناء فترة عرض  70على  Aونتٌجة لذلك حصل السٌد 

 . Cو Bمن كل ُمحال مباشر نشط نقطة  30 ونقاط من عملٌة الشراء الخاصة  10من ( Early Birdفترة )نقطة مكافأة  70وتم الحصول على 
  K.و  Jو  Iو Hنقاط من كل ُمحال مباشر مؤهل من  10من ( فترة العرض التروٌجً العادي)نقطة مكافأة  40وتم الحصول على 

  
 .دوالر 550نقطة مكافأة من فترة العرض التروٌجً العادي هو  40 و Early birdنقطة مكافأة من عرض الرواد  70والمقابل النقدي لعدد 

 .  وتم حساب المقابل النقدي على أساس نقدٌة فترة العرض التروٌجً العادي Early birdنقطة مكافأة أثناء فترة  100لم ٌتمكن من الحصول على  Aوالسبب فً ذلك أن السٌد 
 (نقطة 70مكافأة عرض الرواد مقابل )دوالر  50( + نقطة 100بناًء على )دوالر  500: الحساب

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة
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A 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

D E F G 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 

H 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

I 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

J 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

K 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 



 :  9السٌنارٌو 

 .قبل فترة العرض التروٌجً Aتأهل السٌد 
 .  أثناء فترة العرض التروٌجً  Cو Bبإجراء إحالة مباشر لكل من  Aقام السٌد 

 .  وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة أثناء فترة العرض التروٌجً 1بشراء أحد المنتجات بقٌمة   Cو Bوقام كل من كل من 
بوحدة حجم خاضعة ) G و Fو E و Dبتنشٌط مراكز التتبع الخاصة بهما من خالل إحالة أثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن المؤهلٌن   Cو Bقام كل من 

 .  خالل فترة العرض التروٌجً( للعمولة ووحدة حجم مؤهلة
  

على أٌة نقاط مكافأة من الُمحالٌن المباشرٌن حٌث فشل فً شراء منتج بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم  Aونتٌجة لذلك، لم ٌحصل السٌد 

 .مؤهلة أثناء فترة العرض التجرٌبً
  

 أٌة مبالغ نقدٌة Aال ٌستحق السٌد 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة
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A001 

0 CUV & 0 QUV 
0 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  D E F G 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 

+ 20 points + 20 points 



 :  10السٌنارٌو 

 .  بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً Aتم تأهٌل السٌد 
 .  أثناء فترة العرض التروٌجً  Cو Bبإجراء إحالة مباشر لكل من  Aقام السٌد 

 .  وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة أثناء فترة العرض التروٌجً 1بشراء أحد المنتجات بقٌمة   Cو Bوقام كل من كل من 
وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة  ۵/۰بقٌمة ) G و Fو E و Dبتنشٌط مراكز التتبع الخاصة بهما من خالل إحالة اثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن المؤهلٌن   Cو Bقام كل من 

 .  خالل فترة العرض التروٌجً( حجم مؤهلة
  

 .  وحدة حجم خاضعة للعمولة ۵/۰بمقدار   Cو Bحٌث تم تأهٌل تنشٌط  Aنقاط مكافأة فقط للسٌد  10ٌمكن أن ٌساهم كل منهما بمقدار ،  Cو Bبالنسبة لكل من 
  

 .   Cو Bنقاط مكافأة من كل الُمحالٌن المباشرٌن المؤهلٌن  10 ونقاط من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة تفصٌلها كالتالً 50على  Aونتٌجة لذلك حصل السٌد 
  

 .نقطة 50نقطة نظًرا ألنها أقل من  30ال ٌتم الحصول على أٌة مبالغ نقدٌة مقابل 

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة
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A 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  D E F G 

0.5 CUV & 1 QUV 
0 points 

+ 20 points + 20 points 

0.5 CUV & 1 QUV 
0 points 

0.5 CUV & 1 QUV 
0 points 

0.5 CUV & 1 QUV 
0 points 



 :  11السٌنارٌو 

 .  بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً Aتأهل السٌد 
 .  أثناء فترة العرض التروٌجً  Cو Bبإجراء إحالة مباشر لكل من  Aقام السٌد 

 .  وحدات حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً 3 ووحدات حجم خاضعة للعمولة  3بإجراء تنشٌط ذاتً لمراكز التتبع الخاصة بهما بعدد   Cو Bقام كل من 
  

   Cو Bنقطة مكافأة من التنشٌط الذاتً لكل من  30 ونقاط مكافأة من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة تفصٌلها كالتالً 70على  Aونتٌجة لذلك، حصل السٌد 
  

 .دوالر 150نقطة مكافأة هو  70المقابل النقدي لعدد 
  

 .50نقاط مكافأة نظًرا ألنها أقل من  10وال ٌتم الحصول على نقدٌة مقابل . نقاط مكافأة من التنشٌط الذاتً 10على   Cو Bحصل كل من : مالحظة

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة
 تنشيط مركز تتبع من عملية شراء خاصة أو بيع بالتجزئة لممثل مستقل -التنشيط الذاتي 

 2012ٌناٌر  27إلى  2011أكتوبر  29 –فترة العرض التروٌجً 

A 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B001 C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  B002 B003 C002 C003 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 



 :  12السٌنارٌو 

 .  بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً Aتأهل السٌد 
 .  أثناء فترة العرض التروٌجً  Cو Bبإجراء إحالة مباشر لكل من  Aقام السٌد 

 .  وحدات حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً 3 ووحدة حجم خاضعة للعمولة  2بإجراء تنشٌط ذاتً لمراكز التتبع الخاصة به بعدد  Bقام 
 .  وحدات حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً 3 ووحدات حجم خاضعة للعمولة  3بإجراء تنشٌط ذاتً لمراكز التتبع الخاصة به بعدد  Cقام 

  
نقطة  30 و Bنقاط مكافأة من الُمحال النشط المؤهل  10 ونقاط مكافأة من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة تفصٌلها كالتالً 50على  Aونتٌجة لذلك، حصل السٌد 

ا، Cمكافأة من الُمحال المؤهل  ًٌ  الذي تم تنشٌطه ذات
  

 دوالر 150نقطة هو  50المقابل النقدي لقٌمة 
  

 .نقاط مكافأة 10على   Cو Bحصل كل من : مالحظة

 .ة أو عملية بيع لعميل تجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة

 2012ٌناٌر  27إلى  2011أكتوبر  29 –فترة العرض التروٌجً 

A 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B001 C001 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  B002 B003 C002 C003 

1 CUV & 1 QUV 0.5 CUV & 1 QUV 
0 points 

1 CUV & 1 QUV 0.5 CUV & 1 QUV 
0 points 



 :  13السٌنارٌو 

 .  بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً Aتأهل السٌد 
 . Early birdمباشرة خالل فترة عرض   Cو Bبإحالة كل من  Aقام السٌد 

 .Early birdبوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لكل منهما خالل فترة عرض   Cو Bتأهل 
 .  وحدة حجم مؤهلة خالل فترة العرض التروٌجً 1 ووحدة حجم خاضعة للعمولة  1بإجراء تنشٌط ذاتً لمراكز التتبع الخاصة بهما بعدد   Cو Bقام كل من 

  
 . Cو Bنقطة مكافأة من التنشٌط الذاتً لكل من  30 ونقاط مكافأة من عملٌة الشراء الخاصة  10: نقطة مكافأة تفصٌلها كالتالً 70على  Aونتٌجة لذلك، حصل السٌد 

  
 .دوالر على أساس فترة العرض التروٌجً العادي 150نقطة مكافأة هو  70المقابل النقدي لعدد 

 early bird.خالل فترة العرض التروٌجً ولٌس أثناء فترة عرض  Aتأهل السٌد : مالحظة

 .ة أو عملية بيع لعميل بيع بالتجزئةخصييعني التأهيل تخصيص وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة لمركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاصة بك من خالل عملية شراء ش :مالحظة

A 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

B001 C 

1 CUV & 1 QUV 
10 points  

1 CUV & 1 QUV 
10 points  B002 B003 C002 C003 

1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 1 CUV & 1 QUV 

 2012ٌناٌر  27إلى  2011أكتوبر  29 –فترة العرض التروٌجً 
 2011دٌسمبر  23إلى  2011أكتوبر  29من  – Early Birdفترة عرض 



 :  14السٌنارٌو 

 .  Early Birdبوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة عرض  Aتم تأهٌل السٌد 
 .  Early birdوتم تأهٌله بوحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة خالل فترة   Iو  Fو Bبإحالة كل من  Aقام السٌد 

  
 .  Early birdخالل فترة ( وحدة حجم مؤهلة 1وحدة حجم خاضعة للعمولة و 1بعدد )  Dو Cبتنشٌط مراكز التتبع الخاصة به بإحالة اثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن  Bقام 
 .  خالل فترة العرض التروٌجً( وحدة حجم مؤهلة 1وحدة حجم خاضعة للعمولة و 1بعدد )  Hو Gبتنشٌط مراكز التتبع الخاصة به بإحالة اثنٌن من الممثلٌن المستقلٌن  Fقام 

  
 .  Iنقاط مكافأة من  10 و Aنقطة مكافأة للسٌد  30بعدد   Fو Bساهم كل من : نقطة مكافأة كالتالً 80على  Aونتٌجة لذلك، حصل السٌد 

  
 early bird.نقطة مكافأة من فترة الرواد  60
 .وأثناء فترة العرض التروٌجً early birdنقطة مكافأة بعد فترة الرواد  20

  
 .دوالر 200نقطة مكافأة هو  60المقابل النقدي لعدد 

 .أو بيع منتج إلى عميل تجزئة راءيعني التأهيل شراء مركز واحد على األقل من مراكز التتبع الخاص بك من خالل تكوين وحدة حجم خاضعة للعمولة ووحدة حجم مؤهلة من خالل ش :مالحظة

 2012ٌناٌر  27إلى  2011أكتوبر  29 –فترة العرض التروٌجً 
 2011دٌسمبر  23إلى  2011أكتوبر  29من  – Early Birdفترة عرض 

A 

1 CUV & 1 

QUV 
10 points  

I 

1 CUV & 1 

QUV 
10 points  

B 

1 CUV & 1 

QUV 
10 points  

C 

1 CUV & 1 

QUV 

D 

1 CUV & 1 

QUV 

F 

1 CUV & 1 QUV 
10 points 

G 

1 CUV & 1 QUV 

H 

1 CUV & 1 QUV 


