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مقدمة
يحققها  التي  الّجاد واإلنجازات  العمل  تكافئ  أرباح غلوباللي  خطة 

سفراء غلوباللي المستقلين في كل انحاء العالم.
تعطي هذه الخطة دفعة قوية وتشجع الناس على بناء فريق تسويق 
الحرفاء  إلى  الشركة  منتجات  بيع  على  الوقت  نفس  في  وأيًضا 

المميزين و حرفاء التفصيل.
تم تصميم خطة التعويض على وجه التحديد لتشجيع التكرار الحقيقي 
، حيث يقوم سفير العالمة التجارية المستقل  برعاية مسّوق جديد 
في فريقه األيسر ثم يساعد ذلك الشخص على النجاح.ثم يقوم برعاية 

مسّوق آخر في الفريق االيمن ويساعد ذلك الشخص على النجاح.
الحقيقي في  التكرار  البناء عبر  يتم   ، االستراتيجية  من خالل هذه 

فريق المبيعات جيل بعد جيل.
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ملخص
تحتوي خطة األرباح غلوباليل عىل ثالثة أجزاء: “واجهة” الخطة ـ “منتصف” الخطة و”الجزء الخلفي” من الخطة.  

منشئ  رتبة  إىل  مستقل    IBA جديد  سفري  من  عملك  أثناء  املكتسبة  واملكافآت  العموالت  “الواجهة”  تتضمن 

من  عملك  اثناء  املكتسبة  واملكافآت  العموالت  عىل  يحتوي  الخطة  “منتصف”    .TL فريق  قائد  ثم   TB فريق 

املكتسبة   العموالت واملكافآت  الخطة يحتوي عىل  الخلفي” من  تنفيذي.“الجزء  قائد فريق كبري STL إىل إميرلد 

داميوند.   و  سفاير  نجوم،   2 تنفيذي  إميرلد   ، نجمة   1 تنفيذي  إميرلد  رتبة  إىل  تنفيذي  إميرلد  من  عملك  اثناء 

العموالت واملكافآت  “املبارشة و اليومية” 

العموالت واملكافآت  “االسبوعية” 

العموالت واملكافآت “الشهرية”

1.  أرباح عمالء التجزئة ومكافآت تسجيل العمالء املميزين CAB عىل مشرتيات املنتجات املتعلقة بالعمالء املميزن الجدد.

2. عموالت البدء الرسيع عىل املنتجات التي تم رشاؤها من املوزعني “سفراء” غلوباليل املسجلني الجدد.

3.  مكافأة منشئ فريق TB Bonus عند تحقيق الرتبة يف خالل  7 أيام من  تاريخ التسجيل 

4.  مكافأة  قائد الفريق TL Bonus عند تحقيق الرتبة يف خالل  21 يوم من  تاريخ التسجيل  

Dual Team Commissions  ) 5. عموالت الفريق )الدوال تيم

Dual Team Accelerator Bonus ) 6. مكافأة الترسيع ) آكسيلريايرت بونص

Dual Team Matching Bonus )7. مكافأة عىل ارباح املبارشين ) ماتشينغ بونص

9. عموالت “الريزيدوال” املتأتية من املشرتيات الشهرية التي يقوم بها فريقك )عمالء مميزين، موزعني و عمالء التجزئة.(

10. أرباح “ نادي العمالء “ والعمالء املميزين

11. مكافآت “ االنفينيتي” للقادة

خطّة االرباح  / 



Compensation Plan

2018 Globallee All Rights Reserved 4

العميل املميز هو عميل التجزئة الذي يختار خيار الشحن الشهري التلقايئ.

كمكافأة عىل اختيار هذا الخيار، يحصل العميل املفضل عىل خصم بنسبة 20 ٪ حيث يصبح بإمكانه اقتناء منتجات غلوبالليي بسعر 

الجملة.

عندما يقوم عميل مميز جديد بالقيام بطلب، فان سفري عالمة غلوباليل التجارية املستقل الذي قام برعاية العميل املميز يتحصل عىل نسبة 

ارباح مبارشة  قيمتها %40 من نقاط الـ “ CV “ املتأتية من املنتج الذي تم رشاؤه اّول مرة.

CAB مكافأة تسجيل العمالء املميزين

ميكنك تحقيق ارباح بنسبة  ٪20 من خالل رشاء منتجات غلوبالليي بسعر الجملة وبيعها للعمالء بسعر التجزئة املقرتح.

باإلضافة إىل ذلك، ميكنك تحقيق ارباح بنسبة ٪20 إذا قام عميل بالقيام بطلب عن طريق متجرك اإللكرتوين، العمالء يدفعون سعر التجزئة 
كامل بدون تخفيضات.

مثال: إذا قام عميل التجزئة برشاء 2 علب TAKA بسعر التجزئة 75 $. فستكسب 20 % عمولة البيع بالتفصيل اي 15 $. 

* مالحظة  ـ ال يتم دفع عمولة البيع بالتجزئة ٪20 عىل مبيعات العمالء املميزين.

1

تكسب   ، كمكافأة   .CV  70 قيمة  تحمل  والتي   TAKA من  علب   4 تطلب  إميان  مميز.  كعميل  إميان  تسجل  أنت  مثال: 

األول. الطلب  $28 عىل هذا   = 70  × 40٪ ( قدرها   CAB العميل  اكتساب  عمولة )مكافأة 

Retail أرباح عمالء التجزئة 

خطّة االرباح  / 
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يتم دفع العمولة املبارشة عىل طلبات املنتجات التي يقوم بها املوزّعني “سفري عالمة غلوباليل التجارية املستقل “ IBA املسجلني حديثا. 

هذا يشمل باقات “ البيلدر باك “ او اي مجموعة منتجات يتم اقتناؤها خالل عملية التسجيل.

ميكنك كسب ارباح ترتاوح بني %5 و %20 من الطلبات عىل حسب الرتبة

2

 امباسادور

 Ambassador
سفري مؤهل

Qualified Ambassador
مؤسس فريق

Team Builder

قائد فريق

Team Leader

5% 10% 15% 20%

عمولة  البدء الرسيع

سفري
مؤهل 

 مؤسس
 فريق

 قائد
 فريق

انت

امل اميان امل

10% 15% 20%

الفارق  الربنامج  QA. سيدفع هذا  الذي تم رعايتهم هم  ان االشخاص  التي تم عرضها يف االعىل هي عىل اساس   Fast Start الفاست ستارت  *امثلة 
إىل الراعي إذا كان لديه رتبة اعىل حتى يتم استنفاد الـ  ٪20 بالكامل. يتم دفع هذه العمولة كفارق مع الضغط ، هذا يعني إذا كنت مؤهالً لكسب 

.10% اي  موّزع جديد  تسجيله  عند  الفرق  ستتحصل عىل  فإنك   % 10 لكسب  مؤهل  املبارش  فريقك  و عضو   20٪ عموالت 

Fast Start عمولة  البدء الرسيع

انتانت

 اميان

خطّة االرباح  / 
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TB Bonus مكافأة منشئ فريق 

TL Bonus مكافأة  قائد الفريق

 QV التي تساوي %5 من نقاط الـ TB Bonus حقق الرتبة تيم بيلدر يف غضون 7 أيام من تاريخ التسجيل و ستحصل عىل مكافأة منشئ فريق

املتاتية من باقة البيلدر باك التي ساعدتك يف تحقيق رتبة منشئ فريق.

حقق الرتبة تيم بيلدر يف غضون 21 يوم من تاريخ التسجيل و ستحصل عىل مكافأة قائد فريق التي تساوي %10 من نقاط الـ QV املتاتية من 

باقة باقة البيلدر باك التي ساعدتك يف تحقيق رتبة قائد فريق.

3

4

خطّة االرباح  / 
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 Dual Team  ) عموالت الفريق )الدوال تيم

عندما تصبح سفريًا مؤهالً  QA ، تقوم بتنشيط مركز اعامل بخطة ارباح الدوال تيم. أثناء قيامك ببناء شبكتك الخاصة بالسفراء / املوزعني، 

يتم وضعهم يف شجرة الفريق الثنايئ )   Dual Teamم (  الخاص بك إما عىل فريقك األمين أو الفريق األيرس. لديك أيًضا خيار وضع سفراءك 

املسجلني حديثًا يف مؤسستك وفًقا إلرشادات املواضع )انظر املرسد / اإلرشادات(. 

عندما يقوم السفراء املتواجدين بفريقك بتقديم منتجات و فرصة غلوباليل إىل اشخاص جدد. املشرتيات التي يقومون بها تولد حجم ارباح 

)  CV (. تقوم الطلبات األولية بتوليد حجم ارباح CV يساوي 50 % من سعر الجملة للمنتجات التي تم رشاؤها. هذا الحجم يتم دفعه 

Dual Team Commission ) كعموالت الفريق )الدوال تيم

مثال : 

عند قيام امني بإقتناء بلدر باك بقيمة 499 $

CV 250 هذا البلدر باك يولد حجم ارباح قدره

يف كل مرة يكون لديك CV 500 يف فريقك األمين و CV 500 عىل فريقك األيرس فإن ذلك يولد “دورة”. كل دورة تدفع لك 50.00 $

5

إكسب 

إىل غاية

30،000 دوالر 

كل

اسبوع!

فريق الشامل انت فريق اليمني

500cv 500cv = $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

$500

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

 يتم دفعه اسبوعيا

) CAP (  %60  الدفع  يخضع إىل الحد االقىص الدوري *

* حجم املبيعات الغري املستخدم ملدة 6 اشهر يتم مسحه تلقائيا 

خطّة االرباح  / 
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Accelerator Bonus مكافأة الترسيع

يف كل مرة تقوم فيها بتحقيق 10 دورات ، سرتبح “ مكافأة ترسيع “ إضافية.

6

كل مرة

تكسب فيها  $500

 عمولة توازن

الدوال تيم

غلوباليل تدفع

لك 250 $

كمكافأة ترسيع

 Accelerator
Bonus

فريق الشامل انت فريق اليمني

500cv 500cv = $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

= $50

$500

+$250

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

500cv 500cv

 يتم دفعه اسبوعيا

خطّة االرباح  / 
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مكافأة عىل ارباح املبارشين ) ماتشينغ بونص(

كلام تقدمت يف الرتبة فستصبح مؤهال لكسب مكافأة التطابق عىل عموالت البايرني التي حصل عليها أي شخص قمت بتسجيله شخصيًا 

يف غلوبالليي ، وكذلك أي شخص قام املبارشين لك بتسجيله شخصيًا إىل غاية  3 مستويات.

بناًء عىل رتبتك، ميكنك كسب النسب التالية : 

املستوى 1 = 25 ٪

املستوى 2 = 15 ٪

املستوى 3 = 10 ٪

7

  مكافأة التطابق ) ماتشينغ بونص( 
يتم دفعه اسبوعيا 

احصل عىل مكافأة التطابق عىل عموالت الفريق “ البايرني “ من كل شخص تسجله إىل غاية  مستويات!

انت

%25 املستوى 1

15%

10%

 املستوى 2

املستوى 3

تصل إىل

خطّة االرباح  / 
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خطّة عموالت “الريزيدوال” 8

عموالت “الريزيدوال”
يتم دفعه شهريا

1

2

3

4

5

6

5%

5%

10%

5%

5%

10%

األجيالتصل إىل

عند تسجيل سفراء جدد يف مؤسستك، ميكنك الحصول عىل عمولة عىل جميع طلباتهم املستقبلية والطلبات املستقبلية ألي شخص يقومون 

برعايته إىل غاية  6 أجيال. أي شخص تقوم برعايته شخصيًا )مبا يف ذلك عمالء التجزئة واملميزين( سيكون يف مستواك األول ، وأي شخص 

يقومون برعايته سيكون يف مستواك الثاين ، وهلم جرا. ميكنك الحصول عىل عمولة ترتاوح بني  ٪5 و ٪10 عىل أول 6 أجيال من السفراء وذلك 

عىل  أساس رتبتك. انظر الرسم البياين  أدناه.

تدفع هذه املكافأة عىل قيمة نقاط الـ CV للطلب 

و ال تدفع عىل طلبات تسجيل السفراء  IBA  او 

املشرتيات الشخصية.  

هذه املكافأة تدفع عىل شجرة الرعاية فقط. يرجى 

االطالع عىل مخطط الرتبة التايل :

Gen 1

Gen 2

Gen 3

Gen 4

Gen 5

Gen 6

Independent
Brand

Ambassadors

Qualified
Ambassador

Team
Builder

Team
Leader

Senior Team
Leader

Emerald
Executive 
& Above

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

  5% 5% 5% 5%

   10% 10% 10%

    5% 5%

     5%

     10%

خطّة االرباح  / 
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 مكافأة “ االنفينيتي” 

كلام تقدمت يف الرّتبة ، ستتمكن من التاهل إىل كسب من %1 إىل %5 كعمولة إضافية عىل مستويات و اجيال غري محدودة. 

ميكنك كسب مكافأة “ االنفينيتي” املرتبطة برتبتك حتى يحقق شخص ما يف مؤسستك نفس الرتبة و مينعك من هذه املكافأة.

مساعدة األشخاص يف مؤسستك عىل تحقيق نفس رتبتك يساعدك أيًضا عىل التقدم يف الرتبة وكسب مكافأة “ االنفينيتي”.

يرجى االطالع عىل جدول الرتب أدناه للحصول عىل التفاصيل:

9

مكافأة “ االنفينيتي”
يتم دفعه شهريا

1

2

3

4

5

6

5%

5%

10%

5%

5%

10%

األجيال تصل إىل

Infinity Bonus 1% - 5%

1% 1.5%  2%  2.5%  3% 4% 5%
EE 1EE 2EE Sapphire 1SA 2SA Diamond

خطّة االرباح  / 
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عموالت “ نادي العمالء “ عىل طلبات العمالء املميزن الشهرية 

“نادي العمالء” هو عمولة تكافئك عىل جميع العمالء املميزين املتواجدين يف كامل فريق املبيعات الخاص بك.  هو مكافأة عىل العمل 

الجاد و عىل تحصيل 10 أو أكرث من العمالء املميزين شخصيا. حيث يسمح لك بكسب عموالت “تفاضلية” عىل مشرتيات املنتجات التي قام 

بها العمالء املميزون الذين تم تسجيلهم من قبل االعضاء يف فريق املبيعات الخاص بك.  عندما يضع العميل املميز طلباته الثانية والثالثة 

والرابعة والخامسة وجميع الطلبات الالحقة ، يتم دفع 1/2 من مجموع نقاط الـ CV  لتلك املنتجات يف “نادي العمالء” ويتم دفع 1/2 

اآلخر من مجموع نقاط  يف خطّة عموالت “الريزيدوال”. 

مثال رقم 1 : يف هذا املثال نفرتض انه لديك 12 عميال مميزا  مفّعل. كل واحد منهم قام بالتسجيل و رشاء 4 علب “TAKA” كطلب شهري تلقايئ “ اوتوشيب”. مبا 

    . CV 35 لنادي العمالء، و هي CV انه لديك 12 عميل مميز نشط فسوف تتحصل عىل 40 % من قيمة نقاط الـ

 40 % × 35 نقطة  = 14 دوالر ًا أمريكيًا لكل طلب × 12 = 168 دوالًرا أمريكيًا شهريًا عموالت “نادي العمالء”.

املثال رقم 2 : لنفرتض انه لديك 12 عميال مميزا نشطًا و لديك فريق مكون من 15 سفري مستقل و لكل سفري 4 عمالء مميزين. ما يعني مجموع 60 عميل مميز. 

يف هذه الحالة سوف تكسب فارق النسبة بني رتبة الربونز و رتبة البالتني ) انت ( ما يعني الفارق بني %40 و 25%.

فتكون العمولة : X 35 CV X 60 15% عميل = 315.00 $

يرجى املالحظة أن الرشاء الشهري األول )الشهر األول( ال يتم احتسابه يف عموالت نادي العمالء. الرشاء األول للعميل املميز املسجل حديثًا يتم احتسابه مبكافأة 

تسجيل الحرفاء املميزين )يرجى االطالع عىل النقطة رقم 1  أرباح عمالء التجزئة (

سفري

 برونز

فضة 

ذهب

البالتني

0 – 2 عمالء مميزين مّفعلني                                                          20 ٪       

3 – 4 عمالء مميزين مّفعلني                                                          25 ٪

5 – 6 عمالء مميزين مّفعلني                                                          30 ٪

7 – 9 عمالء مميزين مّفعلني                                                          34 ٪

10 او اكرث عمالء مميزين مّفعلني                                                    40 ٪

10

خطّة االرباح  / 
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تَْعريفات الرُّتَْب

جميع الرتب بداية من السفري املؤهل Qualified Ambassador QA وما فوق تتطلب ما ييل:

نشط = QV 50 كل 35 يوم 	

  إذا مل يتم املحافظة عىل نشاط الحساب فسيتم مسح جميع النقاط. 	

يرجى املالحظة أنه بإمكانك استوفاء رشط الـ QV 50 الشهرية عن طريق مشرتياتك الشخصية او كذلك عن طريق مشرتيات العمالء   •

املميزين الذين قمت بتسجيلهم شخصيا او مشرتيات عمالء التجزئة.

: IBA سفري العالمة التجارية املستقل لرشكة غلوباليل

هو كل شخص يدفع الرسوم السنوية ملجموعة األدوات التي تقدمها Globallee ملساعدتك عىل القيام  باألعامل التجارية عرب اإلنرتنت.  	

قيمة هذه الرسوم هي 49.99 $ سنويا.

السفري املؤهل:

تحقيق أحد الخيارات التالية :

الخيار أ:

رشاء باكج  “Builder Pack” مؤهل .

الخيار ب:

تجميع QV 400 . ميكن أن تأيت نقاط الـ QV من املشرتيات الشخصية ،مشرتيات العمالء املميزين و كذلك مشرتيات عمالء  	

البيع بالتجزئة.

)  Dual Team  ( رشوط التاهل لعموالت الفريق الثنايئ

ليك تتاهل لتلقي عموالت الفريق الثنايئ ) البايرني (، مكافأة الترّسيع او مكافأة التطابق يجب ان يكون لديك سفري مؤهل مبارش نشط  	

بفريق اليمني و سفري مؤهل مبارش نشط بفريق اليسار.

مؤسس الفريق:

1 سفري مؤهل مبارش بفريق اليسار 	

 1 سفري مؤهل مبارش بفريق اليمني 	

قائد الفريق:

1 مؤسس فريق مبارش بفريق اليسار 	

1  مؤسس فريق مبارش بفريق اليمني   	

قائد فريق اّول :  

1 قائد فريق مبارش بفريق اليسار 	

1 قائد فريق مبارش بفريق اليمني 	

خطّة االرباح  / 
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متطلبات هيكل الفريق :

3 قادة فريق مبارشين مع واحد عىل األقل يف كل ساق بفريق البايرني.

متطلبات حجم املبيعات :

  50،000 نقطة Emrald PEG يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد  	

او

25،000  نقطة Emrald PEG-RC يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

رتب القيادة التنفيذية

زمرد تنفيذي:

زمرد تنفيذي 1 نجمة

متطلبات هيكل الفريق : 

4 قادة فريق مبارشين مع 2 عىل األقل من كل ساق بفريق البايرني. 	

1 زمرد تنفيذي مؤهل  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

متطلبات حجم املبيعات :

 100،000 نقطة EMRALD 1 STAR PEG يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

او

40،000  نقطة EMRALD 1 STAR PEG-RC يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

خطّة االرباح  / 
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زمرد تنفيذي 2 نجوم

متطلبات هيكل الفريق :

5 قادة فريق مبارشين مع 2 عىل األقل من كل ساق بفريق البايرني. 	

2 زمرد تنفيذي مؤهل  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

متطلبات حجم املبيعات :

 150،000 نقطة EMRALD 2 STAR PEG يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد    	

او

60،000 نقطة EMRALD 2 STAR PEG-RC يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪ من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

خطّة االرباح  / 
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ياقوت تنفيذي 1 نجمة :

متطلبات هيكل الفريق :

6 قادة فريق مبارشين مع  3 عىل األقل من كل ساق بفريق البايرني. 	

3 زمرد تنفيذي من فريق 3 اعضاء مبارشين مختلفني  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

1 ياقوت تنفيذي  مؤهل  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

متطلبات حجم املبيعات :

 500،000 نقطة SAPPHIRE PEG يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

او

200،000 نقطة  SAPPHIRE  PEG-RC يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

متطلبات هيكل الفريق :

6 قادة فريق مبارشين مع  3 عىل األقل من كل ساق بفريق البايرني. 	

3 زمرد تنفيذي مؤهل  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

متطلبات حجم املبيعات :

 250،000 نقطة SAPPHIRE PEG يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

او

100،000 نقطة  SAPPHIRE  PEG-RC يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

الياقوت التنفيذي:

خطّة االرباح  / 
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ياقوت تنفيذي 2  نجوم :

متطلبات هيكل الفريق :

6 قادة فريق مبارشين مع  3 عىل األقل من كل ساق بفريق البايرني. 	

3 زمرد تنفيذي من فريق 3 اعضاء مبارشين مختلفني  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

2 ياقوت تنفيذي  مؤهل  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

متطلبات حجم املبيعات :

 750،000 نقطة SAPPHIRE PEG يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

او

300،000 نقطة  SAPPHIRE  PEG-RC يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجاممتأتية من فريق خط مبارش واحد 	

خطّة االرباح  / 
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متطلبات هيكل الفريق :

6 قادة فريق مبارشين مع  3 عىل األقل من كل ساق بفريق البايرني. 	

3 ياقوت تنفيذي مؤهل  يف شجرة الفريق الشخصية الخاصة بك.  	

متطلبات حجم املبيعات :

 1,000،000 نقطة DIAMOND PEG يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام متأتية من فريق خط مبارش واحد 	

او

400،000 نقطة  DIAMOND  PEG-RC يف شهر تقوميي واحد مع ما ال يزيد عن 50 ٪  من االحجام قادمة من فريق عضو مبارش واح 	

املاس التنفيذي:

خطّة االرباح  / 
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نشط 

حافظ عىل QV 50 خالل 35 يوًما  ليكون حسابك  نشط. إذا مل يتم استيفاء هذا املطلب، سيتم تغيري حالة السفري إىل غري نشط، وسيتم مسح كافة نقاط البايرني.

مؤهل للعموالت

للحصول عىل عموالت الدوال تيم يجب ان يكون حسابك نشط وان يكون لديك سفري مؤهل مبارش نشط بفريق اليمني و سفري مؤهل مبارش نشط بفريق اليسار.

نقاط الـ CV =  حجم العمولة:

لكل منتج من منتجات غلوبالليي  نقاط CV  او حجم عمولة خاص. يتم دفع العموالت عىل نقاط الـ CV املخصصة للمنتج أو املنتجات التي يتم رشاؤها.  

نقاط الـ QV = الحجم املؤهل حسب نشاط الحساب 

مجموع نقاط الـ QV املرتبط بالحالة النشطة هو قيمة عمليات الرشاء الشخصية الخاصة بك ، أو مشرتيات العمالء املميزين لديك ، أو  عمالء التجزئة الذين يقدمون طلبات 

عرب متجرك الخاص مبوقع غلوباليل.

نقاط الـ QV  = الحجم املؤهل املرتبط بالتقدم يف الرتب :

يشمل كل نقاط الـ QV  املرتبطة بفريق التسجيل الخاص بك.

عمالء التجزئة:

العمالء الذين يقدمون طلبات ملرة واحدة عىل موقع غلوبالليي الخاص بك ويدفعون سعر التجزئة الكامل.

العمالء املميزون:

العمالء الذين يسجلون ويشرتكون للحصول عىل طلب شهري من منتجات غلوبالليي عىل موقع الويب الخاص بك  و ذلك  باختيار الشحن التلقايئ.

الشحن التلقايئ : 

اشرتاك شهري لطلب منتجات غلوباليل بشكل تلقايئ.

Personal Enrollment Group  =مجموعة املسجلني الخاصة :  PEG

هذا يشمل كل شخص تقوم بتسجيله انت مبارشة، و االشخاص الذي تم تسجزلهم من قبل فريقك املبارش وهلم جرا إىل ما ال نهاية.  هذا ال يشمل أي

احجام متاتية من االعضاء الذين من املمكن ان يكونوا متواجدين تحتك بهيكل الفريق الثنايئ  “ البايرني “ كـ” فائض “.

 Commission Caps تحديد العمولة

سيتم تطبيق حد عمولة خاص بنسبة ٪60 من إجاميل حجم مبيعات  الرشكة  بالفريق الثنايئ )نقاط الـ CV من منتجات فريق الدوال تيم( عىل العوائد يف أي أسبوع معني.

وينطبق هذا عىل مكافآت الفريق الثنايئ “البايرني” ومكافأة الترسيع ومكافأة التطابق ) ماتشينغ بونص(.

 يف حالة حدوث هذا ، ستظهر قيمة العمولة  املخفضة يف تقرير عمولة الفريق الثنايئ األسبوعي. 

مصطلحات و تعريفات

خطّة االرباح  / 
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:PEG-RC حجم الـ 

 الـ  PEG-RC هو مجموعة املسجلني الخاصة.  الـ  RC تعني Residual Comission  عمولة “الريزيدوال”

الحجم PEG-RC الخاص بك هو حجم املبيعات املتايت من مجموعة املسجلني الشخصية الخاصة بك و الذي  يتم دفعه من خالل خطة عموالت  “الريزيدوال” )املعروف 

) Unilevel أيًضا باسم

يتضمن هذا حجم املبيعات املتايت :

العمالء املميزين 	

عمالء التجزئة 	

طلبات الشحن التلقايئ ) االوتوشيب ( 	

الطلبات الفردية  وإعادة الطلبات من  السفراء املستقلني IBA يف مجموعة التسجيل الشخصية الخاصة 	

هذا ال يشمل احجام املبيعات املتاتية من : 

الطلبات التي تم وضعها عند التسجيل، مبا يف ذلك البيلدر باك 	

ال يتضمن هذا االحجام الغري مبارشة Spilover أو االحجام املتاتية من السفراء الذي تم وضعهم تحتك  بهيكل الفريق الثنايئ “ البايرني “. 	

:  Spillover  حجم غري مبارش

الحجم الغري مبارش هو حجم الفريق الثنايئ “ البايرني “)CV( املتايت من الطلبات التي قام بها أي شخص تم وضعه تحتك يف املؤسسة و الذي تم تسجيله بواسطة شخص فوقك 

وأي شخص يف مؤسسته.  إذا كنت مؤهالً ، ميكنك ربح عموالت عىل حجم  الطلبات التي يقوم بها  هؤالء االفراد، ولكن هذه االحجام ال يتم احتسابه يف حجم  الـ  PEG أو 

حجم  الـ  PEG-RC وال يتم احتساب مؤسستهم )منظامتهم( ضمن أي من متطلبات هيكل الفريق الخاص بالرّتب.

خطّة االرباح  / 
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إخالء مسؤولية بخصوص الدخل

ال توجد ضامنات فيام يتعلق بالدخل. يختلف دخل سفراء العالمة التجارية Globallee  املستقلني من 

شخص إىل اخر حيث انه يعتمد عىل جهد كل شخص وقيادته وعمله الشاق وتفانيه والعمل الجامعي 

ضامنات  اعتبارها  ينبغي  وال  فقط  التوضيح  ألغراض  هي  بالدوالر  املبالغ  جميع  بالوقت.  وااللتزام 

والتعديالت.  للتغيريات  تخضع   Globallee االرباح  الفعلية. خطة  أرباحك  أو  ألرباحك  إسقاطات  أو 

Globallee.com للحصول عىل أحدث إصدار من خطة االرباح قم بزيارة

إخالء مسؤولية بخصوص املنتجات

أي شهادات و/أو آراء تتعلق مبنتجات Globallee ال تعترب نصيحة طبية وال ينبغي اعتبارها كذلك. إن 

خط منتجات Globallee غري مخصص لتشخيص أو عالج أو وقاية أو شفاء  أي مرض أو ِعلّة أو إصابة. 

استرش دامئًا طبيبك أو أخصايئ طبي قبل إجراء أي تغيريات يف النظام الغذايئ أو البدء يف أي برنامج 

غذايئ أو برنامج إنقاص وزن أو برنامج ريايض.

قوة الحب

قوة العطاء

قوة اآلن



www.globallee.com

خطة أرباح غلوباليل تكافئ العمل الّجاد واإلنجازات التي يحققها سفراء غلوباليل املستقلني يف كل انحاء العامل.

تعطي هذه الخطة دفعة قوية وتشجع الناس عىل بناء فريق تسويق وأيًضا يف نفس الوقت عىل بيع منتجات الرشكة إىل 

الحرفاء املميزين و حرفاء التفصيل.

تم تصميم خطة االرباح عىل وجه التحديد لتشجيع التكرار الحقيقي ، حيث يقوم سفري العالمة التجارية املستقل  برعاية 

مسّوق جديد يف فريقه األيرس ثم يساعد ذلك الشخص عىل النجاح.ثم يقوم برعاية مسّوق آخر يف الفريق االمين ويساعد 

ذلك الشخص عىل النجاح.

من خالل هذه االسرتاتيجية ، يتم البناء عرب التكرار الحقيقي يف فريق املبيعات جيل بعد جيل.


